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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Recurso Eleitoral Nº 33-44.2016.6.20.0040 - Classe 30ª
Recorrente(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
Recorrido(s): YANG 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.
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 as ressalvas do juiz Ricardo Tinôco, conforme notas de julgamento, 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 e das notas de julgamento, partes integrantes da presente decisão. Anotações e
comunicações.
Natal(RN), 06 de novembro de 2019. (Data de julgamento)
JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES - RELATORA
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ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DA JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0601579-40.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601579-40.2018.6.20.0000
RELATORA: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: [Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Contas - Não Apresentação das
Contas]
REQUERENTE(S): ELEICAO 2018 TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA DEPUTADO ESTADUAL, TIAGO DE
MEDEIROS ALMEIDA
ADVOGADO(A) do(a) REQUERENTE: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS - RN7215
DESPACHO
Compulsando os autos, verifico ter sido, nos pareceres técnico (ID 1725071) e ministerial (ID 1767621),
apontada a existência de irregularidade grave com potencial de ensejar um juízo de desaprovação das contas,
sem a necessária concessão de prazo ao requerente para exercício do contraditório. Assim sendo, DETERMINO
a intimação do candidato para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada
a juntada de documentos que não se refiram especificamente àirregularidade e/ou impropriedade apontada, àluz
do preceito vazado no art. 75 da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Após, conclusos.
ÀSPF, para providências.
Natal/RN, 5 de novembro de 2019.
Juíza Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira
Relatora
GABINETE DO JUIZ FERNANDO DE ARAÚJO JALES COSTA
DECISÕES E DESPACHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 629-22.2014.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL-RN
PROTOCOLO Nº: 24.970/2014
RELATOR: JUIZ FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL - ELEIÇÕES
2014
REQUERENTE: JOSE DE BRITO SOBRINHO
ADVOGADO: CLEBER LOPES DA SILVA - OAB RN 17004
DECISÃO
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Trata-se de petição formulada por JOSÉ DE BRITO SOBRINHO nos autos do processo judicial em epígrafe (fls.
85/86 - protocolo nº 16.849/2019).
Em seu petitório, o requerente formulou de forma sucinta pedido de desarquivamento deste feito, para a juntada
de instrumento procuratório "com efeito de regularização eleitoral".
É o que importar relatar. Decido.
De saída, cumpre registrar que as contas eleitorais em cujos autos foi atravessada a petição sub examine dizem
respeito às eleições de 2014, na qual o ora peticionante disputou o cargo de Deputado Federal. O ajuste contábil
foi apresentado sem a constituição válida de advogado, vício que permaneceu mesmo após a notificação do
prestador para regularizar a sua representação processual, o que levou este Tribunal a julgar como não
prestadas as contas de campanha em tela. Contra esta decisão não se interpôs recurso, motivo por que
sobreveio o seu trânsito em julgado (fl. 77), tendo os autos, em consequência, sido devidamente arquivados (fl.
82).
Pois bem. Conforme relatado, o ora requerente, através de seu advogado regularmente constituído, formulou
petitório, por meio do qual pleiteia "o desarquivamento do referido processo, para juntar a respectiva procuração,
com efeito de regularização eleitoral." (sem grifo no original).
Ocorre que, a teor do § 1º do art. 54 da Res.-TSE nº 23.406/2014 - norma que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos de campanha nas Eleições de 2014 -, "Julgadas não prestadas, mas posteriormente
apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas
para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I
do art. 58.".
Frise-se, a propósito, que tal requerimento de regularização "deve ser autuado na classe Petição, consignandose os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere", conforme preconiza o § 2º do art. 23.553/2017, aqui aplicado por
analogia, especialmente porque a norma regulamentadora do pleito de 2014 (Res.-TSE nº 23.406/2014) não
trouxe disciplina própria no tocante ao procedimento em comento.
De mais a mais, mostra-se oportuno consignar que, desde 28 de abril de 2017, a propositura e a tramitação de
procedimentos do tipo em tela (Petição - requerimento regularização de situação cadastral) devem ocorrer
exclusivamente por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) da Justiça Eleitoral, nos termos da Res.TRE/RN nº 5/2017.
Em tal quadra, destarte, nada há a prover no que tange à pretendida regularização.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Revise-se a autuação para incluir o advogado subscritor da petição de fl. 85.
Cumpridas as demais formalidades de estilo, voltem os autos ao arquivo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 5 de novembro de 2019.
Juiz FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
Relator
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
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EDITAIS E AVISOS

Processo 0600212-44.2019.6.20.0000
PETIÇÃO Nº 0600212-44.2019.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 05 - FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
RESPONSÁVEL: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS (ANUAL) (expedido para os fins do art.
31, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o Ministério Público ou qualquer partido político para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
possa(m) impugnar as prestações de contas apresentadas pelo DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PETIÇÃO Nº 0600212-44.2019.6.20.0000 –Processo Judicial Eletrônico),
referente ao exercício financeiro de 2012 , bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 31, §3º, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Em Natal/RN, 8 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 14/11/2019, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PETIÇÃO Nº 0600231-50.2019.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
ASSUNTO: Conduta Vedada a Agente Público, Cargo – Deputado Estadual - Eleições - Eleição Proporcional Processo Administrativo
PETICIONANTE: JUÍZO DA 6ª ZONA ELEITORAL – CEARÁ MIRIM/RN
PETICIONADO: JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
ADVOGADO(S): SEM ADVOGADO
PETICIONADO: DEYSE ELAINE BEZERRA NEVES
ADVOGADO(S): SEM ADVOGADO
PETICIONADO: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PEREIRA
ADVOGADO(S): SEM ADVOGADO
2
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601126-45.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ GERALDO ANTONIO DA MOTA (Em substituição)
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Federal – Eleições 2018
REQUERENTE: RENATO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(S): CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA e Outro
3
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601014-76.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: GEANE DA SILVA MARINHO CANARIO
ADVOGADO(S): PABLO DE MEDEIROS PINTO
____________________________________________________________________________________________________________________
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 211

Natal, segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Página 6

4
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601196-62.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: JERONIMO ALVES
ADVOGADO(S): FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO
5
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601574-18.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: MIGUEL PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO(S): SEM ADVOGADO
NATAL/RN, 08 de novembro de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

CARTA DE ORDEM Nº 44-88.2019.6.20.0001
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 063/2019
CARTA DE ORDEM Nº 44-88.2019.6.20.0001
PROTOCOLO SADP: 13.239/2019
REFERENTE: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 0601610-60.2018.6.20.0000
INVESTIGANTE: CORREGEDORIA DO TRE/RN
Investigantes:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Investigados(s): RIVELINO CÂMARA
WALTER PEREIRA ALVES
JOSÉ AGRIPINO MAIA
ANTÔNIO JÁCOME DE LIMA JÚNIOR
CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
RAIMUNDO NONATO PESSOA FERNANDES
Advogado(s):
CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA – OAB/RN 5695
GABRIELLA DE MELO SOUZA R. REBOUÇAS BARROS – OAB/RN 6747
ISABELLA MELO DE SOUZA R. REBOUÇAS LOPES – OAB/RN 8147
MURILO MARIZ DE FARIA NETO – OAB/RN 5691
RAFAELLA MELO DE SOUZA R. REBOUÇAS – OAB/RN 6808
ANNA RITTA ALCÂNTARA DE LIMA E MOURA – OAB/RN 14512
BÁRBARA GOMES SAÚ – OAB/RN 11705
BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS – OAB/RN 6730
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JONAS DUMARESQ DE OLIVEIRA NÓBREGA – OAB/RN 12302
KARINA FERREIRA MACEDO – OAB/RN 14697
MÍRIAM LUDMILA COSTA DIÓGENES MALALA – OAB/RN 8310
RAFFAEL GOMES CAMPELO – OAB/RN 9093
ERICK WILSON PEREIRA – OAB/RN 2723
MARIA CRISTINA CAMPELO DE SOUSA PEREIRA – OAB/RN 3956
LEONARDO PALITOT VILLAR DE MELLO – OAB/RN 6250
ÍCARO WENDELL DA SILVA SANTOS – OAB/RN 9254
MARÍLIA CASTELLANO PEREIRA DE SOUZA YURTDAS – OAB/RN 7210
VITOR RUDÁ DE OLIVEIRA PELONHA – OAB/RN 16518
GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA – OAB/RN 3686
RODRIGO FONSECA ALVES DE ANDRADE – OAB/RN 3572
FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS – OAB/RN 3640
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO, Juiz Eleitoral desta 1ª Zona,
município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Pelo presente edital, o qual também será afixado no átrio do Cartório Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral, nos termos
da Carta de Ordem em epígrafe, INTIMA os investigados e advogados acima listados, para tomar ciência sobre o
REAPRAZAMENTO da audiência de oitiva das testemunhas, RUBINALDO MAIA SANTOS e KLERISTON
MAGNUS DE ARAÚJO DANTAS, anteriormente marcada para o dia 05 DE NOVEMBRO DE 2019, às 09:00
horas, fixando como NOVA DATA o dia 13 DE DEZEMBRO DE 2019, às 10:00 horas, em virtude de decisão
proferida pelo Corregedor Regional Eleitoral que preside o feito bem como da impossibilidade do Ministério
Público Eleitoral titular desta zona comparecer no corrente mês de novembro, em vista da elevada pauta no
Tribunal do Júri.
O local de realização da audiência em tela será a sala de audiências do Cartório da 1ª Zona Eleitoral, localizado
na Avenida Rui Barbosa, 215 – Tirol, Natal/RN.
Com efeito, ressalte-se que as referidas testemunhas deverão comparecer ao juízo independentemente de
intimação, sendo ônus da parte que as arrolou providenciar seu comparecimento, nos termos do o art. 22, inciso
V da Lei Complementar nº 64/90.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expedi a presente INTIMAÇÃO, que será publicada no
Diário de Justiça Eletrônico e no átrio da 1ªZona Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Natal/RN, Estado do Rio Grande do Norte, aos 08 dias do mês de novembro do
ano de dois mil e dezenove (08/11/2019).
ARLLEY ANDRADE DE SOUSA
Chefe de Cartório – 1ª ZE – Natal/RN

ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL INSCRIÇÕES, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES
E D I T A L N.º 064/2019
Prazo: 10 dias
De ordem do MM. Juiz Eleitoral, o Excelentíssimo Senhor Dr. MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO, Juiz da 1ª
Zona Eleitoral de Natal, neste Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.,
FAÇO SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em conformidade com o
disposto no art. 7º, da Lei n.º 6.996/82, c/c art. 17, §1º, da Res. TSE n.º 21.538/2003, encontra-se disponível em
cartório a Relação de Títulos/Operações de RAE concernentes a ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS,
REVISÕES e 2ª VIAS deferidos, pertencentes ao Município de Natal/RN, sob a jurisdição desta 1ª Zona Eleitoral,
requeridos no período 01.10.2019 a 31.10.2019. Assim, ficam autorizados qualquer delegado de partido político,
nos termos da Res. TSE n.º 21.538/2003, a recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral no prazo de 10 (dez) dias, das
respectivas decisões.
Dado e passado nesta cidade do Natal, 08 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove
(08.11.2019).
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ARLLEY ANDRADE DE SOUSA
Chefe de Cartório da 1ª zona Eleitoral – Natal/RN

09ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EDITAIS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL n.º 142/2019-9ZE/RN
(PRAZO DE 20 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.
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo Eleitoral
tramita o Processo de Prestação de Contas n.º 51-56.2019.6.20.0009, protocolo n.º 3.765/2019, relativo ao
Exercício Financeiro de 2018, tendo como Requerido: Partido Humanista da Solidariedade (PHS) do município
de Espírito Santo/RN. E, por não ter sido encontrado, conforme Mandado de Intimação devolvido pelo Oficial de
Justiça (fl. 23v), fica o referido DIRETÓRIO MUNICIPAL intimado(a), na pessoa do Presidente e do Tesoureiro
Geral, Sr.(a) GARIBALDE LEITE DE OLIVEIRA e Sr.(a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, respectivamente, do
inteiro teor da sentença prolatada pelo MM. Juiz Eleitoral no processo supramencionado, cujo dispositivo segue
abaixo transcrito, para, querendo, interpor recurso no prazo legal, cuja contagem se dará após o 20º dia da
publicação deste edital, conforme art. 257, inciso III, do Código de Processo Civil e para, querendo,
apresentar(em) recurso no prazo de 03 (três) dias (art. 258, Código Eleitoral). “Isto Posto, com supedâneo nos
fatos e fundamentos acima aduzidos, declaro NÃO PRESTADAS as contas do Exercício Financeiro 2018, e
SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de
direção municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02.05.2019 (...)”.
Vide ANEXO.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(íza) publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral, onde permanecerá por 20 (vinte) dias.
DADO e PASSADO nesta cidade de Goianinha/RN, ao(s) 08 (oito) dia(s) do mês de novembro do ano de dois mil
e dezenove. Eu, ______ Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza, Chefe de Cartório da 09ª Zona Eleitoral, digitei o
presente edital, o qual segue assinado pelo MM Juiz Eleitoral.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral
EDITAL n.º 142/2019-9ZE/RN
(PRAZO DE 20 DIAS)
PROCESSO
51-56.2019.6.20.0009

PARTID
O
PHS

MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL/CARGO

ESPÍRITO
SANTO/RN

GARIBALDE
LEITE
OLIVEIRA/PRESIDENTE
MARIA DO SOCORRO
SILVA/TESOUREIRO

DE

DATA DA DECISÃO
PUBLICADA NO DJE
23/09/2019

DA

EDITAL n.º 143/2019-9ZE/RN
(PRAZO DE 20 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.
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo Eleitoral
tramita o Processo de Prestação de Contas n.º 52-41.2019.6.20.0009, protocolo n.º 3.764/2019, relativo ao
Exercício Financeiro de 2018, tendo como Requerido: Partido Popular Socialista (PPS) do município de Espírito
Santo/RN. E, por não ter sido encontrado, conforme Mandado de Intimação devolvido pelo Oficial de Justiça (fl.
22v), fica o referido DIRETÓRIO MUNICIPAL intimado(a), na pessoa do Presidente e do Tesoureiro Geral, Sr.(a)
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GARIBALDE LEITE DE OLIVEIRA e Sr.(a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, respectivamente, do inteiro teor da
sentença prolatada pelo MM. Juiz Eleitoral no processo supramencionado, cujo dispositivo segue abaixo
transcrito, para, querendo, interpor recurso no prazo legal, cuja contagem se dará após o 20º dia da publicação
deste edital, conforme art. 257, inciso III, do Código de Processo Civil e para, querendo, apresentar(em) recurso
no prazo de 03 (três) dias (art. 258, Código Eleitoral). “Isto Posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos
acima aduzidos, declaro NÃO PRESTADAS as contas do Exercício Financeiro 2018, e SUSPENDO, de pleno
direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02.05.2019 (...)”. Vide ANEXO.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(íza) publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral, onde permanecerá por 20 (vinte) dias.
DADO e PASSADO nesta cidade de Goianinha/RN, ao(s) 08 (oito) dia(s) do mês de novembro do ano de dois mil
e dezenove. Eu, ______ Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza, Chefe de Cartório da 09ª Zona Eleitoral, digitei o
presente edital, o qual segue assinado pelo MM Juiz Eleitoral.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral
ANEXO I
EDITAL n.º 143/2019-9ZE/RN
(PRAZO DE 20 DIAS)
PROCESSO
52-41.2019.6.20.0009

PARTID
O
PPS

MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL/CARGO

ESPÍRITO
SANTO/RN

GARIBALDE
LEITE
OLIVEIRA/PRESIDENTE
MARIA DO SOCORRO
SILVA/TESOUREIRO

DE

DATA DA DECISÃO
PUBLICADA NO DJE
23/09/2019

DA

EDITAL
EDITAL n.º 0144/2019-9ZE/RN
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

O Excelentíssimo Dr. WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO, MM Juiz da 9ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente EDITAL DE INTIMAÇÃO, com prazo
de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 257, III, do Novo Código de Processo Civil, que se processa por este
Juízo Eleitoral, nos termos da Ação de Composição de Mesa Receptora n.º 89-05.2018.6.20.009, em desfavor
de JULIANA MOISÉS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/10/1990, natural de Natal/RN, com domicílio
eleitoral na Rua João Fortunato Sobrinho, 10, centro, Espírito Santo/RN, filho de José Anchieta da Silva e Ana
Maria Moisés da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo o presente para INTIMÁ-LA, a fim de
que tome ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no processo de Composição de Mesa Receptora
supracitado, que condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos)
do eleitor em tela.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o
MM. Juiz publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral, onde permanecerá por 20 (vinte) dias.
DADO e PASSADO nesta cidade de Goianinha/RN aos 07 (sete) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois
mil e dezenove). Eu, ________________ Heloísa Helena Cunha Pinheiro de Souza, Chefe de Cartório da 9ª ZE,
digitei o presente edital.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 9ª Zona Eleitoral

18ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
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Sentença
Autos nº 82-49.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Petição – Requerimento de Regularização
Requerente: PSB – Partido Socialista Brasileiro
Município: Angicos/RN
Advogado: Darlyelson Carlos Dias B. dos Santos – OAB/RN nº 16.116
SENTENÇA
Trata-se de Requerimento de Regularização de contas do diretório municipal acima identificado, referente ao
exercício financeiro de 2016, o qual teve suas contas julgadas não prestadas, por sentença prolatada por este
Juízo nos autos da Prestação de Contas nº 11-47.2019.6.20.0018, conforme Certidão à fl. 04.
Publicado edital, não houve registro de impugnação, conforme certidão do Cartório Eleitoral (fl. 09).
Após análise dos documentos apresentados e das informações existentes no sistema SPCA, a unidade de
análise técnica emitiu relatório conclusivo.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação do requerimento de regularização.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
A Resolução TSE n.º 23.546/2017, por meio do seu art. 59, regulamenta o requerimento de regularização da
situação de inadimplência para o fim de suspender as consequências previstas no caput e no §2º do art. 48 da
mesma norma.
Com efeito, o art. 59, §1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017 determina que o requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente
superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção
ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento foi devidamente apresentado pelo órgão partidário, por
meio do seu advogado regularmente constituído, tendo sido autuado na classe Petição.
De igual modo, percebe-se que o processo não foi recebido com efeito suspensivo e está instruído com a devida
documentação, tendo seguido o rito previsto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, de modo que restaram
atendidas as determinações do art. 59, §1º da norma supracitada.
Por se tratar da apresentação de uma declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros,
verifica-se que todos os procedimentos previstos no art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 foram
observados.
Os extratos bancários, extraídos do Sistema de Prestação de Contas Anuais –SPCA – por sua vez, demonstram
que há informação de movimentação de recursos referente aos gastos da campanha eleitoral de 2016, já
analisados em processo própria de prestação de contas eleitorais, assim como também resta comprovado que o
órgão diretivo municipal, no mesmo exercício, não foi contemplado com repasses de recursos advindos do fundo
partidário, de recebimento de recursos de outras origens, de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
Portanto, constata-se que foram cumpridos satisfatoriamente os requisitos elencados nos arts. 45 e 59 da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, não sendo observados indícios de irregularidade que imponham a realização de
diligências para mais esclarecimentos.
Diante do exposto, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017, bem como nas razões delineadas,
JULGO PROCEDENTE o presente requerimento de regularização e, em consequência, determino a reversão
dos efeitos da situação de inadimplência do requerente, com o correspondente registro no SICO, para que seja
restabelecido o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa nos registros.
Angicos/RN, 07 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 80-79.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Petição – Requerimento de Regularização
Requerente: PARTIDO VERDE – PV
Município: Afonso Bezerra/RN
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Advogado: João Paulo Correia Teixeira Correia – OAB/RN nº 12.135
SENTENÇA
Trata-se de Requerimento de Regularização de contas do diretório municipal acima identificado, referente ao
exercício financeiro de 2016, o qual teve suas contas julgadas não prestadas nos autos da Prestação de Contas
nº 50-04.2017.6.20.0054, conforme Certidão à fl. 09.
Publicado edital, não houve registro de impugnação, conforme certidão do Cartório Eleitoral (fl. 14).
Após análise dos documentos apresentados e das informações existentes no sistema SPCA, a unidade de
análise técnica emitiu relatório conclusivo.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação do requerimento de regularização.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
A Resolução TSE n.º 23.546/2017, por meio do seu art. 59, regulamenta o requerimento de regularização da
situação de inadimplência para o fim de suspender as consequências previstas no caput e no §2º do art. 48 da
mesma norma.
Com efeito, o art. 59, §1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017 determina que o requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente
superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção
ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento foi devidamente apresentado pelo órgão partidário, por
meio do seu advogado regularmente constituído, tendo sido autuado na classe Petição.
De igual modo, percebe-se que o processo não foi recebido com efeito suspensivo e está instruído com a devida
documentação, tendo seguido o rito previsto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, de modo que restaram
atendidas as determinações do art. 59, §1º da norma supracitada.
Por se tratar da apresentação de uma declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros,
verifica-se que todos os procedimentos previstos no art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 foram
observados.
Além disso, consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão
de recibos, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira nos extratos
bancários ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017, bem como nas razões delineadas,
JULGO PROCEDENTE o presente requerimento de regularização e, em consequência, determino a reversão
dos efeitos da situação de inadimplência do requerente, com o correspondente registro no SICO, para que seja
restabelecido o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa nos registros.
Angicos/RN, 07 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 81-64.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Petição – Requerimento de Regularização
Requerente: DEMOCRATAS – DEM
Município: Fernando Pedroza/RN
Advogado: Rozenildo da Silva – OAB/RN nº 9283

SENTENÇA
Trata-se de Requerimento de Regularização de contas do diretório municipal acima identificado, referente ao
exercício financeiro de 2016, o qual teve suas contas julgadas não prestadas, por sentença prolatada por este
Juízo nos autos da Prestação de Contas nº 6-25.2019.6.20.0018, conforme Certidão à fl. 05.
Publicado edital, não houve registro de impugnação, conforme certidão do Cartório Eleitoral (fl. 10).
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Após análise dos documentos apresentados e das informações existentes no sistema SPCA, a unidade de
análise técnica emitiu relatório conclusivo.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação do requerimento de regularização.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
A Resolução TSE n.º 23.546/2017, por meio do seu art. 59, regulamenta o requerimento de regularização da
situação de inadimplência para o fim de suspender as consequências previstas no caput e no §2º do art. 48 da
mesma norma.
Com efeito, o art. 59, §1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017 determina que o requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente
superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção
ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento foi devidamente apresentado pelo órgão partidário, por
meio do seu advogado regularmente constituído, tendo sido autuado na classe Petição.
De igual modo, percebe-se que o processo não foi recebido com efeito suspensivo e está instruído com a devida
documentação, tendo seguido o rito previsto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, de modo que restaram
atendidas as determinações do art. 59, §1º da norma supracitada.
Por se tratar da apresentação de uma declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros,
verifica-se que todos os procedimentos previstos no art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 foram
observados.
Além disso, consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão
de recibos, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira nos extratos
bancários ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017, bem como nas razões delineadas,
JULGO PROCEDENTE o presente requerimento de regularização e, em consequência, determino a reversão
dos efeitos da situação de inadimplência do requerente, com o correspondente registro no SICO, para que seja
restabelecido o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa nos registros.
Angicos/RN, 07 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Portaria n. 003/2019 - 18ªZE/RN
PORTARIA N.º 003/2019 – 18ª ZE/RN
Autoriza a efetivação, de ofício, das revisões da autuação dos feitos que tramitam no Sistema do Processo
Judicial Eletrônico (PJe) pelo Cartório Eleitoral, no âmbito da 18ª Zona Eleitoral/RN.
O Excelentíssimo Juiz da 18ª Zona Eleitoral, Doutor Rafael Barros Tomaz do Nascimento, no uso de suas
atribuições legais e face ao disposto no art. 35, inciso IV, do Código Eleitoral,
CONSIDERANDO os termos da Portaria TSE nº 344/2019, que dispõe sobre a utilização obrigatória do sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe) para a propositura e a tramitação das ações de competência das Zonas
Eleitorais;
CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRE/CRE nº 06/2019, que dispõe sobre a utilização do
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do primeiro grau da Justiça Eleitoral do Rio Grande do
Norte e regulamenta as atividades e procedimentos complementares ao funcionamento e utilização do sistema;
CONSIDERANDO a norma contida no inciso XIV, do art. 93, da Constituição Federal, bem como no § 4º, art.
203, do Novo Código de Processo Civil, que autorizam os servidores a receberem delegação para a prática de
atos ordinatórios de mero expediente sem caráter decisório;
CONSIDERANDO os termos da Portaria GP/TRE-RN nº 126/2018, a qual autoriza, no âmbito do TRE/RN, a
efetivação, de ofício, das revisões da autuação e das distribuições iniciais pela Secretaria Judiciária;
CONSIDERANDO a necessidade de se buscar a racionalização das rotinas cartorárias, visando-se à
simplificação, com a eliminação de todas as atividades repetitivas e indispensáveis, e à aceleração processuais,
com a realização de todas as fases da atividade cognitiva e executiva em prazo razoável,
RESOLVE:
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Art. 1º. Protocolizada a ação no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), o Cartório Eleitoral promoverá a
revisão da autuação, bem como efetivará, de ofício, eventuais alterações de dados, em caso de
desconformidade, tudo mediante certificação nos autos.
Parágrafo único. O Cartório Eleitoral poderá, inclusive, alterar a classe processual inicialmente indicada pelo
autor, se ela não corresponder aos fatos narrados, à causa de pedir e aos pedidos constantes da petição inicial.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Angicos/RN, 07 de novembro de 2019.
RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
Juiz da 18ª Zona Eleitoral

30ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EMBARGOS A EXECUCAO
EMBARGOS À EXECUÇÃO (EXECUÇÃO FISCAL Nº 404-48.2010.6.20.0030 – CLASSE 15 – PROTOCOLO
SADP/TRE-RN 2.433/2010)
EMBARGANTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT (MACAU/RN)
ADVOGADO: ANA PAULA DA COSTA PEREIRA – OAB/RN 7406
EMBARGADO(A): UNIÃO
SENTENÇA
Trata-se de Embargos à Execução Fiscal propostos pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT contra a UNIÃO, todos qualificados, em que se discute a validade da
Certidão da Dívida Ativa objeto de Execução. O embargante alegou, em síntese, que a CDA, em razão da
ausência dos requisitos que lhe são essenciais, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, não poderia ser
considerada título executivo extrajudicial, logo, a pretensa execução fiscal estaria eivada de nulidade absoluta.
Aduziu, ainda, que a penalidade imputada seria abusiva e eminentemente confiscatória, razão pela qual não
deveria prosperar a presente execução. Sustentou, também, a sua ilegitimidade passiva. Por fim, requereu que
os embargos fossem julgados procedentes, bem como que fosse determinado o desbloqueio do valor penhorado
em sua conta bancária, mediante o sistema Bacenjud, no montante de R$ 1.817,32 (um mil, oitocentos e
dezessete reais e trinta e dois centavos).
A parte embargada devidamente intimada, por sua vez, impugnou a argumentação trazida pelo embargante,
sustentando, em suma, que o embargante não garantiu o Juízo do feito executivo, de modo que inobservou ao
disposto no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que o débito executado perfaz o montante de R$
118.008,16 (cento e dezoito mil, oito reais e dezesseis centavos), e a penhora de numerário teria sido na quantia
de R$ 1.817,32 (um mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), eis que uma parcela muito
pequena, razão pela qual os embargos em questão não merecem ser conhecidos. Argumentou, também, acerca
da regularidade da CDA, bem como requereu, por fim, liminarmente, o indeferimento dos presentes embargos,
visto que o embargante teria alegado excesso de execução, no entanto, sem colacionar aos autos planilha dos
valores que entenderia como corretos.
No despacho proferido à fl. 109, foi determinada a intimação do embargante para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, procedesse com o reforço da penhora ou comprovasse a inexistência de patrimônio suficiente para a
garantia integral do crédito exequendo, sob pena de rejeição dos Embargos à Execução.
Ocorre que, apesar de devidamente intimado (fl. 110), o embargante quedou-se inerte, consoante certidão
acostada à fl. 111.
É o que importa relatar. Decido.
De início, cumpre averiguar a preliminar suscitada pelo embargado concernente à ausência de garantia do Juízo.
Por se tratar de Embargos à Execução Fiscal, importa mencionar o disposto no art. 16, § 1º, da Lei n° 6.830/80,
vejamos:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
(…)
§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
No caso, a garantia da execução é pressuposto para a oposição dos embargos, nos termos do art. 16, 1º, da Lei
n° 6.830/80. A propósito do tema, o STJ assentou o referido entendimento no julgamento do recurso especial, a
seguir:
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TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PREVISÃO
ESPECÍFICA. LEI 6.830/80. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. RESP PARADIGMA 1.272.827/PE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do
pleito executivo é condição de processamento dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, 1º, da Lei
n. 6.830/80. 2. A matéria já foi decidida pela Primeira Seção no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC),
quando do julgamento do REsp n. 1.272.827/PE, relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES. 3. Na
ocasião, fixou-se o entendimento segundo o qual em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com
a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a
garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais, diante da presença de
dispositivo específico, qual seja o art. 16, 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a
apresentação dos embargos à execução fiscal. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em22/5/2013, DJe 31/5/2013) Agravo regimental improvido (2ª Turma AGRESP nº 201302416820 - Rel. Min. Humberto Martins - Publicado em13/11/2013).
Na presente situação fática, observa-se discrepância relevante entre o numerário penhorado e aquele objeto da
presente execução, uma vez que aquele perfaz a monta de R$ 1.817,32 (um mil, oitocentos e dezessete reais e
trinta e dois centavos), enquanto que o débito originário constante na CDA seria no valor de R$ 118.008,16
(cento e dezoito mil, oito reais e dezesseis centavos). Assim, por considerar que o valor penhorado seria ínfimo
em comparação ao valor total da execução, logo, não hábil para garantir o Juízo, o embargante restou
devidamente intimado para proceder com o reforço da penhora, no entanto, assim não o fez, de modo que se
constata, então, ausente a garantia do Juízo, em consonância ao argumentado pelo embargado em sede de
impugnação.
É entendimento jurisprudencial dominante nos Tribunais Pátrios que, sendo o valor penhorado irrisório se
comparado ao montante da dívida, não se pode considerar que há garantia do juízo necessária, enquanto
pressuposto processual específico de constituição e desenvolvimento do processo. Observa-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSENTE GARANTIA DO JUÍZO.
EMBARGOS REJEITADOS. I - A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução
fiscal, nos termos do artigo 16, da Lei nº 6.830/80. II – Em sendo os bens penhorados de valor irrisório em
relação à dívida executada, os embargos não devem ser recebidos, extinguindo-se o feito sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 267, IV, do CPC. III - Apelação e remessa oficial providas (TRF3, 4ª Turma, Relatora
Desembargadora Federal Alda Basto, APELREE 61145 SP 2005.61.82.061145-0).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA INSUFICIENTE DO JUÍZO. VALOR IRRISÓRIO.1. Afigura-se
pacífico na jurisprudência o entendimento de que é admissível a oposição de embargos à execução fiscal,
mesmo diante da insuficiência da penhora, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório, não se configurando
qualquer prejuízo fazendário em razão da possibilidade de posterior reforço. Precedentes do STJ e desta Turma.
2. Embora não seja necessária a garantia integral, esta não pode ser apenas simbólica ou ínfima. 3. Apelação a
que se nega provimento.(TRF3, 3ª Turma, Relator Juiz convocado Rubens Calixto, AC 3888 SP
2003.03.99.003888-8, Julgamento em26/08/2010).
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA ÍNFIMA. É entendimento
jurisprudencial dominante neste Tribunal que, sendo o valor penhorado irrisório se comparado ao montante da
dívida, não se pode considerar que há garantia do juízo necessária, enquanto pressuposto processual específico
de constituição e desenvolvimento do processo. (TRF4, 2ª Turma, Relatora Cláudia Maria Dadico, AC
50662892720144047100 RS, Julgamento em 04/08/2015).
Dessarte, tendo em vista a argumentação exposada, o acolhimento da preliminar arguida pelo embargado e, por
conseguinte, a extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe, uma vez que os embargos à execução
foram apresentados sem que houve a garantia do Juízo.
ANTE O EXPOSTO, REJEITO liminarmente os Embargos à Execução Fiscal, EXTINGUINDO-OS SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 16, 1º, da Lei nº 6.830/80 e artigo 485, incisos I e IV, do NCPC.
Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, dê-se prosseguimento à execução, intimando a exequente
para requerer o que entender cabível no prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Macau/RN, 04 de novembro de 2019.
Andrea Cabral Antas Câmara
Juíza da 30ª Zona Eleitoral/RN

ATOS ADMINISTRATIVOS
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PORTARIA 005/2019-30ZERN
PORTARIA N.º 005/2019 – 30ª ZERN

A EXMA. DRA. ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA, MM JUÍZA DA 30ª ZONA ELEITORAL - MACAU,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a norma contida no inciso XIV, do art. 93, da Constituição Federal, bem como no § 4º, art.
203, do Novo Código de Processo Civil, que autorizam os servidores a receberem delegação para a prática de
atos ordinatórios de mero expediente sem caráter decisório;
CONSIDERANDO os termos da Portaria TSE nº 344/2019, que dispõe sobre a utilização obrigatória do sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe) para a propositura e a tramitação das ações de competência das Zonas
Eleitorais;
CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRE/CRE nº 06/2019, que dispõe sobre a utilização do
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do primeiro grau da Justiça Eleitoral do Rio Grande do
Norte e regulamenta as atividades e procedimentos complementares ao funcionamento e utilização do sistema;
CONSIDERANDO os termos da Portaria GP/TRE-RN nº 126/2018, a qual autoriza, no âmbito do TRE/RN, a
efetivação, de ofício, das revisões da autuação e das distribuições iniciais pela Secretaria Judiciária;
CONSIDERANDO a necessidade de se buscar a racionalização das rotinas cartorárias, visando-se à
simplificação, com a eliminação de todas as atividades repetitivas e indispensáveis, e à aceleração processuais,
com a realização de todas as fases da atividade cognitiva e executiva em prazo razoável.
RESOLVE:
Art. 1º Delegar ao Chefe do Cartório Eleitoral e ao seu substituto legal imediato a prática, de ofício, dos atos de
autuação e de revisão da autuação de feitos de natureza administrativa e judicial no Sistema Processo Judicial
Eletrônico (PJe), bem como de atos de eventuais alterações de dados, em caso de desconformidade, tudo
mediante certificação nos autos.
Parágrafo único. O Cartório Eleitoral poderá, inclusive, alterar a classe processual inicialmente indicada pelo
autor, se ela não corresponder aos fatos narrados, à causa de pedir e aos pedidos constantes da petição inicial.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Macau/RN, 07 de novembro de 2019.
ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

31ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo nº.: 134-11.2016.6.20.0031 (Protocolo nº 52.474/2016)
Natureza: REPRESENTAÇÃO
Representante: Coligação Continuar para Fazer Mais;
Advogado dos Representantes: Eider Dercyo Gurgel Vieira- OAB: 12.994/RN e Edmar Eduardo de Moura VieiraOAB/RN nº 4047
Representados: RUAN ALVES e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
Advogado: Rodrigo Miranda Melo da Cunha- OAB/SP 266.298
MANDADO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICO
DE ORDEM do Excelentíssimo Dr. DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO, Juiz
Eleitoral da 31ª Zona de Campo Grande-RN, por nomeação legal, etc.
Fica intimada as parte autora para tomar ciência do despacho retro exarado a fim de efetivarem as devidas
providências no prazo de 10 (dez)dias.
Despacho:
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“Considerando que as informações advindas das provedoras de internet foram as mesmas prestadas
anteriormente, bem como a Lei 12.965/2014, no respectivo art. 13 estabelece que a guarda dos registros /
conexões são apenas pelo prazo de 01 (um) ano, tempo este já expirado, intime-se a parte autora para requerer
o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Adverte-se, porém, desde já que não serão admitidas novas requisições aos provedores se não existir nova
fundamentação.
Cumpra-se com urgência por tratar-se de processo de meta 02/CNJ.”
DIANA PEDROSA LIMA
CHEFE DE CARTÓRIO DA 31ª ZONA ELEITORAL
Espécie: Prestação de Contas
Processo: n.º 24-07.2019.6.20.0031
Interessado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (PSD)- TRIUNFO POTIGUAR/RN
Advogado: ALEXSANDRO FRANCISCO DA SILVA, OAB/RN 9.571
SENTENÇA
Vistos, etc.
Tratam os presentes autos de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, apresentada pelo órgão
de direção partidária do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (PSD)- TRIUNFO POTIGUAR/RN, que teve
vigência durante o ano de 2018 - declaração essa referente àquele exercício.
Para fins de aplicação da Lei nº13.165, de 29 de setembro de 2015, que incluiu o § 4º ao art.32 da Lei
nº9.096/95, alega a agremiação que, durante o exercício financeiro de 2018, não movimentou recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, de modo que se encontra na situação de desobrigação de prestar
contas à Justiça Eleitoral.
Autuou-se o feito na classe processual de Prestação de Contas, em nome do órgão partidário envolvido e de
seus responsáveis, quais sejam Presidente e Tesoureiro, consoante a alínea b do inciso III do art. 30 da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
O edital a que se refere o inciso I do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017 foi devidamente publicado através
do Diário de Justiça Eletrônico, não tendo havido apresentação de impugnação por qualquer interessado no
prazo estipulado pela norma regulamentar.
O Cartório Eleitoral certificou não haver registros de movimentação bancária do órgão partidário, além de
recebimento de recursos do Fundo Partidário e que a emissão de recibos eleitorais durante o período refere-se
ao contrato de comodato de imóvel urbano.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo arquivamento dos autos, considerando-se, para todos os
efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do partido, nos termos da alínea a do inciso VIII do art. 45 da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Fundamento e decido.
A Lei nº13.165/2015 acrescentou o § 4º ao art.32 da Lei nº9.096/1995, possibilitando ao órgão partidário
municipal que não tenha movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, suprir a
obrigação de prestar contas através da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
no período:
“Art. 32
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período”. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Razão assiste, pois, ao órgão partidário municipal, signatário da declaração constante do caderno processual,
ainda mais porque a Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar a matéria,
igualmente estabelece, no § 3º do art. 28, que 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.
A legislação, de maneira bastante profícua, albergou uma situação mais favorável às agremiações partidárias
municipais, que, por sua vez, ainda mais em anos não eleitorais, deixam de movimentar recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, não possuindo sequer conta bancária com vistas a evitar gastos que teriam de ser
suportados única e exclusivamente pelo presidente.
Simplificou-se, desse modo, o processo de prestação de contas anual das agremiações municipais, que, em sua
maioria, não dispõem de estrutura específica para o exercício de suas atividades, tampouco de recursos.
Ressalte-se que, no caso dos autos, o partido em questão supriu a nova exigência legal, apresentando à Justiça
Eleitoral a declaração de ausência de movimentação de recursos durante o exercício financeiro de 2018.
Diante do exposto, à vista da inexistência de impugnação ou movimentação financeira registrada em extratos
bancários, do não recebimento de cotas do Fundo Partidário, da ausência de objeção por parte do órgão
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responsável pela análise técnica e do parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no art.
32, §4º da Lei nº9.096/95, DECLARO a agremiação partidária PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (PSD)TRIUNFO POTIGUAR/RN DESOBRIGADA de prestar contas à Justiça Eleitoral, relativamente ao exercício
financeiro de 2018 (dois mil e dezoito), determinando o arquivamento do processo e considerando, para todos os
efeitos, com fulcro na alínea a do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, COMO PRESTADA E
APROVADA as contas do partido.
Publique-se, registre-se e intime-se mediante publicação no DJE.
Cientifique-se o ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo para recurso, proceda-se ao registro da aprovação das contas junto ao Sistema de Informação
de Contas (SICO), arquivando-se os autos em seguida.
Campo Grande-RN, 19 de setembro de 2019.
DANIEL AUGUSTO F. DE L. E COUTO MAURICIO
Juiz Eleitoral - 031ª ZE/RN
Processo n.º 14.236-85.2009.6.20.0000
Natureza: EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA
Protocolo nº 7.388/2009
EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA NACIONAL
EXECUTADO: ARLIENIO LUCENA DE OLIVEIRA
DECISÃO
Vistos etc.
Versam os presentes sobre execução fiscal impetrada pela Fazenda Pública em desfavor de ARLIENIO
LUCENA DE OLIVEIRA para pagamento de dívida ativa inscrita no valor de R$27.456,32 (Vinte e sete mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).
Em fls. 125, o exequente requer a suspensão do feito e posterior arquivamento, tendo em vista o falecimento do
executado, com fulcro no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.
Vieram-me os autos conclusos.
A tutela executiva busca a satisfação ou realização de um direito já acertado ou definido em título judicial ou
extrajudicial, com vistas à eliminação de um inadimplemento. Essa espécie de tutela jurisdicional exercida
mediante execução forçada atua unicamente em favor do credor
No caso em tela, o executado está falecido sem haver noticias sobre o respectivo inventário e nem bens
deixados por ele. Desta feita, solicita a suspensão do feito pelo prazo de 01(um)ano. Vejamos o que prelude o
art, 40 da Lei nº 6.830/80:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens
sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para
prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela
Lei nº 11.051, de 2004)
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de
cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído
pela Lei nº 11.960, de 2009)
Desta feita, diante do que determina a legislação aplicável em vigor e o pedido formulado pelo exequente em fls.
125, determino a suspensão do processo pelo prazo de 01(um) ano e subsequente arquivamento após o
transcurso do interstício supracitado.
Registre-se. Publique-se.
Decorrido o prazo de suspensão sem a insurgência de fatos novos, arquive-se o feito.
Campo Grande-RN, 08 de outubro de 2019.
DANIEL AUGUSTO F. DE L. E COUTO MAURICIO
JUIZ DA 31º ZONA ELEITORAL

46ª ZONA ELEITORAL
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ATOS JUDICIAIS

RE nº 66-45.2018.6.20.0046
DESPACHO
Tendo em vista o teor do acórdão de fls. 80, 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. 34/36, os quais encontram-se acessíveis nos autos físicos no
Cartório Eleitoral, em observância aos termos do art. 75 da Res. 23.553/2017-TSE.
Cumpra-se.
Ceará-Mirim, RN, 07 de novembro de 2019.
Cleudson de Araújo Vale
Juiz Eleitoral 46ª Zona

_____________________________________________________________
RE nº 68-15.2018.6.20.0046
DESPACHO
Tendo em vista o teor do acórdão de fls. 75, 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, os quais encontram-se acessíveis nos autos físicos no
Cartório Eleitoral, em observância aos termos do art. 75 da Res. 23.553/2017-TSE.
Cumpra-se.
Ceará-Mirim, RN, 07 de novembro de 2019.
Cleudson de Araújo Vale
Juiz Eleitoral 46ª Zona
_____________________________________________________________
RE nº 69-97.2018.6.20.0046
DESPACHO
Tendo em vista o teor do acórdão de fls. 67, 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. 30/31, os quais encontram-se acessíveis nos autos físicos no
Cartório Eleitoral, em observância aos termos do art. 75 da Res. 23.553/2017-TSE.
Cumpra-se.
Ceará-Mirim, RN, 08 de novembro de 2019.
Cleudson de Araújo Vale
Juiz Eleitoral 46ª Zona
_____________________________________________________________
RE nº 72-52.2018.6.20.0046
DESPACHO
Tendo em vista o teor do acórdão de fls. 70, 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. 30/32, os quais encontram-se acessíveis nos autos físicos no
Cartório Eleitoral, em observância aos termos do art. 75 da Res. 23.553/2017-TSE.
Cumpra-se.
Ceará-Mirim, RN, 07 de novembro de 2019.
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Cleudson de Araújo Vale
Juiz Eleitoral 46ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 66-45.2018.6.20.0046 CLASSE 25
REQUERIDOS: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS; JOSMIRAN DE ARAUJO CARVALHO e DORALICE
SOARES DE CARVALHO
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 11/11/2019.
Ceará-Mirim/RN, 08 de novembro de 2019.
Deivson Lopes da Silva Carvalho
Servidor da 46ª Zona Eleitoral
_____________________________________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 68-15.2018.6.20.0046 – CLASSE 25
REQUERIDOS: DEMOCRATAS; MAGNUS KELLY GABRIEL DE ASSIS e IVANISE DA SILVA MOURA
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 11/11/2019.
Ceará-Mirim/RN, 08 de novembro de 2019.
Deivson Lopes da Silva Carvalho
Servidor da 46ª Zona Eleitoral
_____________________________________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 69-97.2018.6.20.0046 – CLASSE 25
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 11/11/2019.
Ceará-Mirim/RN, 08 de novembro de 2019.
Deivson Lopes da Silva Carvalho
Servidor da 46ª Zona Eleitoral
_____________________________________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 72-52.2018.6.20.0046 – CLASSE 25
REQUERIDOS: PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO – PSB; LUIZ JOVENTINO DA SILVA e RAIMUNDO BATISTA
DE MELO
ADVOGADO(S): JANAINA RANGEL MONTEIRO – OAB/RN n.º 482-A
MUNICÍPIO: PUREZA/RN
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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 11/11/2019.
Ceará-Mirim/RN, 08 de novembro de 2019.
Deivson Lopes da Silva Carvalho
Servidor da 46ª Zona Eleitoral

58ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA N.º 003/2019
Autoriza a efetivação, de ofício, das revisões da autuação dos feitos que tramitam no Sistema do Processo
Judicial Eletrônico (PJe) pelo Cartório Eleitoral, no âmbito da 58ª Zona Eleitoral de Mossoró/RN.
O Excelentíssimo Juiz da 58ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, Doutor Flávio César Barbalho de Mello, no
uso de suas atribuições legais e face ao disposto no art. 35, inciso IV, do Código Eleitoral,
CONSIDERANDO os termos da Portaria TSE nº 344/2019, que dispõe sobre a utilização obrigatória do sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe) para a propositura e a tramitação das ações de competência das Zonas
Eleitorais;
CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRE/CRE nº 06/2019, que dispõe sobre a utilização do
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do primeiro grau da Justiça Eleitoral do Rio Grande do
Norte e regulamenta as atividades e procedimentos complementares ao funcionamento e utilização do sistema;
CONSIDERANDO a norma contida no inciso XIV, do art. 93, da Constituição Federal, bem como no § 4º, art.
203, do Novo Código de Processo Civil, que autorizam os servidores a receberem delegação para a prática de
atos ordinatórios de mero expediente sem caráter decisório;
CONSIDERANDO os termos da Portaria GP/TRE-RN nº 126/2018, a qual autoriza, no âmbito do TRE/RN, a
efetivação, de ofício, das revisões da autuação e das distribuições iniciais pela Secretaria Judiciária;
CONSIDERANDO a necessidade de se buscar a racionalização das rotinas cartorárias, visando-se à
simplificação, com a eliminação de todas as atividades repetitivas e indispensáveis, e à aceleração processuais,
com a realização de todas as fases da atividade cognitiva e executiva em prazo razoável,
RESOLVE:
Art. 1º. Protocolizada a ação no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), o Cartório Eleitoral promoverá a
revisão da autuação, bem como efetivará, de ofício, eventuais alterações de dados, em caso de
desconformidade, tudo mediante certificação nos autos.
Parágrafo único. O Cartório Eleitoral poderá, inclusive, alterar a classe processual inicialmente indicada pelo
autor, se ela não corresponder aos fatos narrados, à causa de pedir e aos pedidos constantes da petição inicial.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Mossoró, RN, 07 de novembro de 2019.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz da 58ª Zona Eleitoral

63ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA
PETIÇÃO Nº 21-53.2019.6.20.0063 (prot. 8.833/2019)
REQUERIDO: SOLIDARIEDADE - SDD
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PRESIDENTE: GERALDO JOSÉ DE CARVALHO JÚNIOR
TESOUREIRO: AURIZETE MAFALDA BESSA
MUNICÍPIO: PORTALEGRE/ RN
ADVOGADO: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA – OAB/RN 7719
SENTENÇA
I - Relatório
Cuida-se, na espécie, de pedido de regularização de contas alusivas às eleições de 2018 com tutela
antecipatória formulado pelo pelo Partido Comunista do Brasil – PC do B do Município de Portalegre/RN, em
decorrência da sentença transitada em julgado prolatada nos autos do processo
nº 417.2019.6.20.0063, que as declarou como não prestadas.
A exordial veio acompanhada dos documentos de fls. 03/32.
O provimento antecipatório foi deferido, ante a constatação dos seus requisitos (fls. 35/36).
Publicado o Edital de impugnação nº 020/2019, no DJE, de 18/07/2019, às fls.27/28, transcorreu in albis o tríduo
legal para manifestação dos interessados.
A unidade técnica emitiu relatório preliminar para expedição de diligências (certidão de fls.39), do qual foi à
agremiação partidária intimada para providências, cujo cumprimento se deu apenas parcialmente, consoante
exposto no tópico 1.1 do parecer conclusivo da unidade técnica às fls.45.
O Cartório Eleitoral, em seu parecer técnico conclusivo às fls.45/46, manifestou-se pelo deferimento da
regularização pleiteada, aduzindo que, embora tenha havido a detecção de pechas na documentação do
prestador de contas, estas seriam de caráter formal, sem impacto na regularização.
O MPE, em seu parecer às fls. 50, também pugnou pelo deferimento, aduzindo pelo restabelecimento da aptidão
do partido em epígrafe para receber futuros recursos do Fundo Partidário.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução TSE n.º 23.553/2017, por intermédio do seu art. 83, disciplina o requerimento de regularização da
situação inadimplência partidária - no tocante às contas julgadas como não prestadas e em relação às quais
tenha havido o trânsito em julgado - destinado tal pleito a suspender os consectários consubstanciados no inc. II
do art. 83 da referida norma.
Prevê o art. 83 da resolução suprarreferida, ipsis litteris:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - (omissis);
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode
requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - (omissis); ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) (omissis);
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário esteja suspenso ou pelo
hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção
ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução utilizando-se, em
relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber,
com a finalidade de verificar: (…)
Sob o pleito deduzido, vislumbra-se a sua possibilidade jurídica, visto que formulado após o trânsito do processo
de nº 4-17.2019.6.20.0063, estando, assim, atendido o condicionamento imposto pelo preceito supratranscrito.
Noutro giro, quanto às pechas formais mencionadas pela unidade técnica, em seu relatório preliminar de fls. 40,
do qual foi devidamente intimada a agremiação para providências (ausência de demonstrativo de despesas
efetuadas e não pagas e dos recibos eleitorais relativos aos serviços advocatícios e de contadoria estimáveis em
dinheiro), conclui-se que, de fato, houve apenas o cumprimento parcial das falhas apontadas, haja vista que
deixaram de ser apresentados os recibos eleitorais solicitados.
Nesse diapasão, mister transcrever-se os fundamentos aduzidos no parecer técnico conclusivo, que infirmam a
alegação do prestador de contas de que seriam desnecessários tais recibos, ipsis litteris:
“Foi-lhe solicitado, consoante consta do relatório preliminar para expedição de diligências (às fls.40), o
demonstrativo de despesas efetuadas e não pagas, em atendimento ao art. 36 da Res. TSE nº 23.553/2017,
bem como os recibos eleitorais, com o fito de esclarecer-se a respeito das doações à agremiação de serviços
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estimáveis em dinheiro prestados por advogado e contador, nos termos do art. 3º, IV, “a” c/c o art. 56, “b”, da
retromencionada resolução.
Quanto à primeira solicitação, a agremiação a cumpriu, tempestivamente, não havendo qualquer indicação de
movimentação.
Por outro lado, quanto à segunda solicitação – apresentação dos recibos eleitorais – o prestador de contas
alegou que, ipsis litteris:
‘Quanto à ausência de recibos eleitorais, esclarece-se que os serviços de Advogado e Contador, indispensáveis
ao cumprimento da obrigação de prestar contas, não são considerados gastos de campanha e por isso não
forma(sic) contabilizados como despesas, valendo citar que nova previsão contida no art.23, §10, da Lei das
Eleições*, não considera doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.’
A alegação, salvo melhor juízo, não merece prosperar, visto que o art.23, §10 - dispositivo invocado pela
agremiação partidária para isentá-la do dever de apresentar os recibos solicitados - foi introduzido no
ordenamento jurídico através da Lei nº 13.877, de 27 de setembro de 2019, portanto, tendo vigência em período
posterior ao do pleito geral 2018.
À luz de tal constatação, como a presente petição de regularização alude às contas das eleições 2018, a matéria
deve ser disciplinada pela resolução vigente à época, qual seja, a Res.TSE nº 23.553/2017, em estrita
observância ao axioma jurídico tempus regit actum, não havendo que se falar em aplicação retroativa do novel
preceptivo legal.
Corroborando tal linha intelectiva, mister transcrever-se trecho do julgamento proferido no AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.019.161 SÃO PAULO, ipsis litteris:
Ementa: ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI
13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS
NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL.
OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o
princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à
sua época. (grifos meus)
Destarte, no presente caso, inexiste supedâneo para o reconhecimento da dispensa de emissão dos recibos
eleitorais solicitados, consoante pretendido pelo prestador.”
Com efeito, não resta qualquer dúvida quanto à necessidade de apresentação dos aludidos recibos eleitorais,
como escorreitamente apontado pelo órgão técnico, porém, apesar dessa incúria partidária, tal irregularidade não
apresenta a potencialidade de comprometer a viabilidade do pleito de regularização, máxime pela circunstância
de não ter havido a detecção, na consulta empreendida nos sistemas eleitorais (SPCA/SPCE), de qualquer outra
irregularidade, em especial de caráter financeiro, que envolvesse o prestador de contas em tela.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolhendo as manifestações exaradas no exame técnico e no parecer ministerial, defiro o
pleito de regularização das contas eleitorais do Solidariedade – SDD – Portalegre/RN, atinentes às Eleições de
2018, para fins de fazer cessar a situação de inadimplência da retromencionada agremiação partidária,
suspendendo-se, em consequência, as sanções oriundas do julgamento de não prestação de contas exarado
nos autos do processo nº 4-17.2019.6.20.0063.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Dê-se ciência ao MPE.
Com o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências:
I – comunique-se aos órgão partidários nacional e regional, através dos endereços eletrônicos disponíveis no
sistema SGIP, o fim da penalidade de suspensão das cotas do fundo partidário, salvo a existência de outros
impedimentos;
II – Registre-se o fim da penalidade no sistema SICO;
III – Expeça-se ofício ao TRE, para fins de levantamento da suspensão da anotação do órgão partidário;
IV – Certifique-se e, após, arquivem-se com baixa nos registros.
Portalegre/RN, 06 de novembro de 2019.
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral da 63ª Zona
Sentença
PETIÇÃO Nº 22-38.2019.6.20.0063 (prot. 11.983/2019)
REQUERIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B
PRESIDENTE: JOSÉ NETO DA SILVA
TESOUREIRO: CLENÚBIA PEREIRA DA SILVA
MUNICÍPIO: PORTALEGRE/ RN
ADVOGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE QUEIROZ – OAB/RN 5184
SENTENÇA
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I - Relatório
Cuida-se, na espécie, de pedido de regularização de contas alusivas às eleições de 2018 com tutela
antecipatória formulado pelo pelo Partido Comunista do Brasil – PC do B do Município de Portalegre/RN, em
decorrência da sentença transitada em julgado prolatada nos autos do processo nº 5-02.2019.6.20.0063, que as
declarou como não prestadas.
A exordial veio acompanhada dos documentos de fls. 03/28.
O provimento antecipatório foi indeferido (fls 32/34), em síntese, sob os fundamentos de que a decisão proferida
na ADIN nº 6032 MC não abrangeria a hipótese ventilada nos presentes autos e estaria ausente a exposição de
contextura fática a evidenciar in concreto o periculum in mora.
Publicado o Edital de impugnação nº 022/2019, no DJE, de 02/08/2019, às fls.58, transcorreu in albis o tríduo
legal para manifestação dos interessados.
A unidade técnica emitiu relatório preliminar para expedição de diligências (certidão de fls.37), do qual foi à
agremiação partidária intimada para providências, cujo cumprimento se deu apenas parcialmente (certidão de fls.
38).
O Cartório Eleitoral, em seu parecer conclusivo às fls.39/40, manifestou-se pelo deferimento da regularização
pleiteada, aduzindo que, embora tenha havido a detecção de pechas na documentação do prestador de contas,
estas seriam de caráter formal, sem impacto na regularização.
O MPE, em seu parecer às fls. 44, também pugnou pelo deferimento, aduzindo pelo restabelecimento da aptidão
do partido em epígrafe para receber futuros recursos do Fundo Partidário.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução TSE n.º 23.553/2017, por intermédio do seu art. 83, disciplina o requerimento de regularização da
situação inadimplência partidária - no tocante às contas julgadas como não prestadas e em relação às quais
tenha havido o trânsito em julgado - destinado tal pleito a suspender os consectários consubstanciados no inc. II
do art. 83 da referida norma.
Prevê o art. 83 da resolução suprarreferida, ipsis litteris:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - (omissis);
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode
requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - (omissis); ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) (omissis);
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário esteja suspenso ou pelo
hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção
ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução utilizando-se, em
relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber,
com a finalidade de verificar: (…)
Sob o pleito formulado, vislumbra-se a sua possibilidade jurídica, visto que formulado após o trânsito do processo
de nº 5-02.2019.6.20.0063, estando, assim, atendido o condicionamento imposto pelo preceito supratranscrito.
Noutro giro, quanto às pechas formais - ausência de qualificação do tesoureiro, do contador, das assinaturas do
presidente e do tesoureiro, da declaração de recebimento de sobras de bens e inobservância da emissão de
recibos eleitorais quanto aos serviços estimáveis em dinheiro - mencionadas pela unidade técnica, em seu
parecer técnico conclusivo de fls. 39/40, conclui-se que, com efeito, não apresentam a potencialidade de
comprometer a viabilidade do pleito de regularização, máxime pela circunstância de não ter havido a detecção,
na consulta empreendida nos sistemas eleitorais (SPCA/SPCE), de qualquer outra irregularidade, em especial de
caráter financeiro, que envolvesse o prestador de contas em tela.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolhendo as manifestações exaradas no exame técnico e no parecer ministerial, defiro o
pleito de regularização das contas eleitorais do Partido Comunista do Brasil – PC do B – Portalegre/RN,
atinentes às Eleições de 2018, para fins de fazer cessar a situação de inadimplência da retromencionada
agremiação partidária, suspendendo-se, em consequência, as sanções oriundas do julgamento de não prestação
de contas exarado nos autos do processo nº 5-02.2019.6.20.0063
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Dê-se ciência ao MPE.
Com o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências:
I – comunique-se aos órgão partidários nacional e regional, através dos endereços eletrônicos disponíveis no
sistema SGIP, o fim da penalidade de suspensão das cotas do fundo partidário, salvo a existência de outros
impedimentos;
II – Registre-se o fim da penalidade no sistema SICO;
III – Expeça-se ofício ao TRE, para fins de levantamento da suspensão da anotação do órgão partidário;
IV – Certifique-se e, após, arquivem-se com baixa nos registros.
Portalegre/RN, 06 de novembro de 2019.
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral da 63ª Zona

67ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇAS
Procedimento: Inquérito nº 7769/2014
Indiciado:MARIA DA GUIA DANTAS 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 MARIA DA GUIA DANTAS LIMA.
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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7770/2014
Indiciado:JOÃO PEDRO 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 JOÃO PEDRO 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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
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Procedimento: Inquérito nº 7777/2014
Indiciado:SEVERINA FELIPE 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 SEVERINA FELIPE 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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7778/2014
Indiciado: MARIA DE FÁTIMA LIMA 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 MARIA DE FÁTIMA LIMA 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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7779/2014
Indiciado: ELIEL AUGUSTO 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 ELIEL AUGUSTO 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.
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.
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Nísia Floresta, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7781/2014
Indiciado:NAZARENO DUTRA 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 NAZARENO DUTRA 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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7782/2014
Indiciado: SERGIO ROBERTO DE MORAIS MOTA
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 SERGIO ROBERTO DE MORAIS MOTA.
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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7784/2014
Indiciado: MARCOS ANTÔNIO 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 MARCOS ANTÔNIO 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.
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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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7785/2014
Indiciado: MARIA RITA DE CARVALHO 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 MARIA RITA DE CARVALHO 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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7786/2014
Indiciado: JOSIENE FIRMINO PINHEIRO
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 JOSIENE FIRMINO PINHEIRO.
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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7787/2014
Indiciado: ANDRÉ LUIZ MEDEIROS DE SOUZA
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 ANDRÉ LUIZ MEDEIROS DE SOUZA.
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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7790/2014
Indiciado: FRANCISCO IVALDO FERNANDES
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 IVALDO FERNANDES.
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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7788/2014
Indiciado: JOÃO MARIA LOPES
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 MARIA LOPES.
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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7795/2014
Indiciado: FRANCICLAUDIO FORTUNATO 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 FRANCICLAUDIO FORTUNATO DA SILVA.
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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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7796/2014
Indiciado: CONCEIÇÃO DE MARIA GARCIA
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 CONCEIÇÃO DE MARIA GARCIA.
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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7799/2014
Indiciado: ROSIVALDO FERNANDES DE SOUZA
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 ROSIVALDO FERNANDES DE SOUZA.
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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7789/2014
Indiciado:MANOEL SILVA
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
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Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor MANOEL 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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 7792/2014
Indiciado: MARIA DAS GRAÇAS SILVA 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 MARIA DAS GRAÇAS SILVA 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.
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, 7 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

69ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

AP 56-29.2018.6.20.0069
SADP: 18.872/2018
Réu: Rivailton Maria Santana da Paschoa
Advogado: Vladimir Guedes de Morais - OAB/RN 2661
Advogada: Ana Neri Leão de Morais - OOAB/RN 16613
DESPACHO
Vistos etc.
Defiro o requerimento ministerial de fls. 68/69.
Designo audiência para interrogatório do réu Rivailton Maria Santana Paschoa para o dia 28/11/2019 às 09h00.
Intimações necessárias.
Natal, 07 de novembro de 2019.
DIVONE MARIA PINHEIRO
Juíza Eleitoral da 69ª ZE/RN
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ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL nº 038/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. DIVONE MARIA PINHEIRO, Juíza Eleitoral desta 69ª Zona, Circunscrição
Eleitoral do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos delegados dos partidos políticos e aos demais interessados que se encontra em cartório
relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram alistamento e transferência,
cujos requerimentos foram deferidos por este Juízo e processados no período de 15 a 31 de outubro de 2019,
para, querendo, interpor recurso, nos termos do art. 17 da Res. TSE n.º 21.538/03 (Lei n.º 6.996/82).
E para que se lhe dê ampla divulgação determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse divulgado o
presente edital como de costume.
Dado e passado nesta Cidade do Natal, na sede desta 69ª Zona Eleitoral, aos quatro dias do mês de novembro
do ano de dois mil e dezenove. Eu,
Kátia Costa Pereira, Chefe de Cartório da 69ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi o presente Edital que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
DIVONE MARIA PINHEIRO
Juíza Eleitoral da 69ª ZE/RN

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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