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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

RECURSO ELEITORAL nº 225-85.2016.6.20.0004 - Classe 30ª
RECORRENTE(S): LEOMAR DANTAS
ADVOGADOS: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA, ANDREI HERBERTH RODRIGUES DE OLIVEIRA, JULES
MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA E RENATO BARRETO DE ARAÚJO LIMA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO VEREADOR - CONTAS
PRESTADAS NA MODALIDADE SIMPLIFICADA - NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA E APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS - INTIMAÇÃO - DILIGÊNCIAS - NÃO COMPARECIMENTO DO
PRESTADOR - CONVERSÃO DO FEITO PARA O RITO ORDINÁRIO - NOVA AUSÊNCIA DO CANDIDATO NÃO APRESENTAÇÃO DE RETIFICADORA E DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E REGULARIDADE DAS CONTAS - PRINCÍPIOS DA
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RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PERCENTUAL DE FALHAS QUE NÃO AUTORIZA A
INCIDÊNCIA - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO
RECURSO
É possível a prestação de contas simplificada para candidatos que apresentem movimentação financeira
correspondente a, no máximo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme previsão legal do art. 28, § 9º, da Lei nº
9.504/97.
Embora o formato da prestação de contas seja simplificado, de maneira a dispensar algumas formalidades, a
norma regente não afasta, todavia, a necessidade de transparência e apresentação de documentos obrigatórios.
Não sendo possível aferir a regularidade das contas, deve o juiz converter o feito para o rito ordinário, intimando
o prestador para que apresente prestação de contas retificadora acompanhada de documentos e informações,
nos termos do art. 62 da Resolução/TSE nº 23.463.
No caso dos autos, o órgão técnico apontou vícios que não foram sanados pelo recorrente mesmo após ter sido
intimado, inclusive para apresentação de contas retificadora, o que denota completa falta de zelo e diligência por
parte do candidato.
Comprometida a transparência e regularidade das contas ora analisadas, devem ser desaprovadas, conforme
determina o art. 68, III, da Resolução/TSE nº 23.463.
Na espécie, as falhas apontadas totalizam 45,95% do total de recursos arrecadados para a campanha, o que
inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso conhecido e desprovido.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 30 de novembro de 2017.
JUIZ LUIS GUSTAVO ALVES SMITH - RELATOR
RECURSO ELEITORAL nº 160-31.2016.6.20.0056 - Classe 30ª
RECORRENTE(S):
PARTIDO
DO
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO
PMDB
MUNICIPAL(CRUZETA/RN)
ADVOGADOS: JOSEANE MAGNA AZEVÊDO, MOZART DE PAULA BATISTA FILHO E TANISE FABÍOLA DE
MEDEIROS
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - RECURSOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA ELEITORAL - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL - DILIGÊNCIAS DO ÓRGÃO
TÉCNICO - DOCUMENTOS JUNTADOS INTEMPESTIVAMENTE - MOMENTO DA JUNTADA ANTERIOR À
PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O TEOR DOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS EM TESE CAPAZES DE SANEAR VÍCIOS - PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA
CAUSA MADURA - MATÉRIA DE ORDEM EMINENTEMENTE TÉCNICA - NECESSIDADE DA ANÁLISE DO
ÓRGÃO TÉCNICO - NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - NOVO
PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO - ANÁLISE DO TEOR DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA - NECESSIDADE
DE PROCESSAMENTO REGULAR - PROVIMENTO DO RECURSO
Não obstante seja indesejável o descumprimento de prazos pelas partes, o prazo para apresentação de
documentos requeridos em sede de diligência é dilatório, do qual não decorre, ex vi legis, sanção tão severa
como o não conhecimento do teor da documentação juntada intempestivamente, notadamente em processos de
prestação de contas, quando essa providência foi tomada antes da prolação da sentença, como é o caso sob
exame.
Em processos de prestação de contas, não é dado ao julgador desprezar por completo fatos ou documento
trazidos aos autos ainda antes da sua decisão, sob pena de caracterizar, nestes casos, exacerbado respeito à
forma, em detrimento do conteúdo. Em processos de tal natureza, em que não há partes antagônicas, o que
prevalece é o interesse público em tomar conhecimento das fontes financiadoras dos partidos políticos e aferir a
regularidade dos atos de arrecadamento e de gasto.
Na espécie, o juízo a quo afastou-se do entendimento materializado na jurisprudência e, ao desprezar os
documentos juntados pelo partido requerente, praticou ato violador do princípio da ampla defesa, fato jurídico
suficiente a determinar a nulidade da sentença prolatada em momento posterior à dita juntada.
Noutro viés, revela-se impossível a aplicação da "Teoria da Causa Madura" no caso em análise, posto que, muito
embora haja respaldo legal para sua aplicação (art. 1.013, § 3º, III, CPC), a matéria de ordem eminentemente
técnica não autoriza o julgador a expressar um juízo de valor, com a segurança que o caso requer, sobre os
documentos contábeis juntados pelo partido.
Conhecimento e provimento do recurso.
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Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e dar provimento ao recurso manejado para
declarar NULA a sentença, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e
comunicações.
Natal(RN), 30 de novembro de 2017.
JUIZ LUIS GUSTAVO ALVES SMITH - RELATOR

ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS

PORTARIA N.º 434/2017 - GP
Dispensa Ricardo Morais da Função Comissionada – FC.6 – SCC/COBEP/SGP.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa, e
tendo em vista o que consta do PAE 13844/2017,
RESOLVE:
Art. 1º. Dispensar, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação da Lei n.º
9.527, de 10/12/1997, o servidor RICARDO MORAIS, ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área
Administrativa, matrícula n.º 30024339, da Função Comissionada – FC.6 de Chefe da Seção de Cálculos e
Conferências/COBEP/SGP.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 30 de novembro de 2017.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
PORTARIA Nº 439/2017 GP
Designa servidor para a Central do Cidadão de Mossoró/RN.
O CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, inciso IX, da Portaria n.º 227/2017 – GP,
de 22/08/2017 – DJE: 23/08/2017, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº
11046/2017 e, com fundamento no Convênio n.º 51/2016, firmado entre este Tribunal e a Secretaria de Estado
do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS, bem como na Portaria n.º 71/2007 – GP.
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora requisitada MÁRCIA LUCIANA GURGEL ASSUNÇÃO, matrícula 1542828, lotada na
33ª Zona Eleitoral, para exercer as suas atividades no posto de atendimento da Justiça Eleitoral da Central do
Cidadão de Mossoró/RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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Natal, 05 de dezembro de 2017.
Felix Antonio Lins Fialho Filho
Chefe de Gabinete em substituição
Presidência TRE/RN

ATAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO

152ª Ata de Distribuição
Centésima Qüinquagésima Segunda Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 01/11/2017
30/11/2017, presidida pela Secretária Judiciária deste Regional, Ligia Regina Carlos Limeira .

a

Foram distribuídos pelo Sistema de Processamento de Dados – SADP, os seguintes feitos:
Prestação de Contas nº 74-97.2017.6.20.0000 (1)
Origem: NATAL-RN
Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
Tipo:
Distribuição automática
REQUERENTE(S)
: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB - ESTADUAL
ADVOGADO
: ALEXANDRE SILVA DE ANDRADE
REQUERENTE(S)
: CARLOS ROBERTO RONCONI, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S)
: WENDELL XAVIER, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
Petição nº 56-13.2016.6.20.0000 (2)
Origem: NATAL-RN
Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
PETICIONANTE(S)
: PODEMOS - PODE/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO REGIONAL
ADVOGADO
: CHARLES CASAS DE QUADROS
PETICIONANTE(S)
: ANTONIO JÁCOME DE LIMA JÚNIOR, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: CHARLES CASAS DE QUADROS
PETICIONANTE(S)
: ISAC EDER LIMA DE AQUINO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: CHARLES CASAS DE QUADROS
Recurso Eleitoral nº 1-45.2017.6.20.0059 (3)
Origem: JARDIM DE PIRANHAS-RN (26ª ZONA ELEITORAL - CAICÓ)
Relator: RICARDO TINOCO DE GOES
Tipo:
Redistribuição ao Substituto
RECORRENTE(S)
: JOÃO MARIA SOARES DE BRITO
ADVOGADOS
: CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA e Outro
RECORRIDO(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral nº 39-02.2017.6.20.0045 (4)
Origem: SEVERIANO MELO-RN (45ª ZONA ELEITORAL - APODI)
Relator: WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: DEMOCRATAS - DEM - MUNICIPAL (SEVERIANO MELO/RN)
ADVOGADO
: JOSE DE ALBUQUERQUE REGO
RECORRIDO(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral nº 46-98.2016.6.20.0054 (5)
Origem: PEDRO AVELINO-RN (17ª ZONA ELEITORAL - LAJES)
Relator: RICARDO TINOCO DE GOES
Tipo:
Redistribuição ao Substituto
RECORRENTE(S)
: FERNANDO GUSTAVO FRANÇA DA ROCHA
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: MÔNICA HOLANDA LIRA DA NÓBREGA e Outros

Recurso Eleitoral nº 75-82.2017.6.20.0000 (6)
Origem: PASSA E FICA-RN (12ª ZONA ELEITORAL - NOVA CRUZ)
Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
Tipo:
Distribuição de Ordem
RECORRENTE(S)
: EVERALDO BEZERRA GUEDES
ADVOGADO
: DANIEL MONTEIRO DA SILVA.
RECORRIDO(S)
: LEONARDO MOREIRA LISBOA
ADVOGADOS
: EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL e Outro
RECORRIDO(S)
: ALUIZIO ALMEIDA DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL e Outro
Recurso Eleitoral nº 264-93.2016.6.20.0065 (7)
Origem: ÁGUA NOVA-RN (65ª ZONA ELEITORAL - PAU DOS FERROS)
Relator: RICARDO TINOCO DE GOES
Tipo:
Redistribuição ao Substituto
RECORRENTE(S)
: FRANCISCO ILTON DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: ANDREIA ALANA DA SILVA
Recurso Eleitoral nº 294-36.2016.6.20.0031 (8)
Origem: TRIUNFO POTIGUAR-RN (31ª ZONA ELEITORAL - CAMPO GRANDE)
Relator: LUÍS GUSTAVO ALVES SMITH
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
:
COLIGAÇÃO
JUNTOS
PELA
TRIUNFO
QUE
QUEREMOS
(PDT/SD/PMDB/PP/DEM/PTN/PSB)
ADVOGADOS
: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA e Outro
RECORRENTE(S)
: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - MUNICIPAL (TRIUNFO
POTIGUAR/RN)
ADVOGADOS
: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA e Outro
RECORRIDO(S)
: MARIA LÚCIA DE AZEVEDO ESTEVEM
ADVOGADO
: MAURO GUSMAO REBOUCAS
RECORRIDO(S)
: FRANCIALISON ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURO GUSMAO REBOUCAS
RECORRIDO(S)
: FRANCISCO ANDRÉ FILHO
ADVOGADO
: AUGUSTO CESAR DA COSTA LEONES
RECORRIDO(S)
: ADEMIR AZEVEDO
ADVOGADO
: KERSON CARVALHO KRANER ALVES
Recurso Eleitoral nº 373-60.2016.6.20.0016 (9)
Origem: JAPI-RN (16ª ZONA ELEITORAL - SANTA CRUZ)
Relator: BERENICE CAPUXU
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: SIMONE FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA BARROS
RECORRENTE(S)
: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - MUNICIPAL (JAPI/RN)
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA BARROS
RECORRIDO(S)
: JODOVAL FERREIRA PONTES
ADVOGADO
: NILO FERREIRA PINTO JUNIOR
RECORRIDO(S)
: FRANCISCO IVANILSO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: NILO FERREIRA PINTO JUNIOR
Recurso Eleitoral nº 398-16.2016.6.20.0035 (10)
Origem: FELIPE GUERRA-RN (45ª ZONA ELEITORAL - APODI)
Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: COLIGAÇÃO FELIPE GUERRA PODE MAIS (SD / PP / PSD / PTB)
ADVOGADOS
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER e Outro
RECORRENTE(S)
: VICTOR HUGO DO NASCIMENTO COSTA
ADVOGADOS
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER e Outro
RECORRIDO(S)
: HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
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: JULIO HENRIQUE DE MACEDO ALVES e Outro
: SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
: JULIO HENRIQUE DE MACEDO ALVES e Outro

Recurso Eleitoral nº 436-74.2016.6.20.0052 (11)
Origem: PARAZINHO-RN (52ª ZONA ELEITORAL - SÃO BENTO DO NORTE)
Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
Tipo:
Distribuição de Ordem
RECORRENTE(S)
: RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
ADVOGADOS
: RICARDO AUGUSTO DE BARROS CAMARA e Outro
RECORRENTE(S)
: EDNA MARIA DE ALMEIDA CÂMARA
ADVOGADOS
: RICARDO AUGUSTO DE BARROS CAMARA e Outro
RECORRIDO(S)
: COLIGAÇÃO PARAZINHO PARA TODOS (PMDB/PR/PMN/PRP)
ADVOGADO
: AUGUSTO CESAR DA COSTA LEONES
Recurso Eleitoral nº 509-61.2016.6.20.0047 (12)
Origem: PENDÊNCIAS-RN (47ª ZONA ELEITORAL - PENDÊNCIAS)
Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: IVAN DE SOUZA PADILHA
ADVOGADOS
: MÔNICA HOLANDA LIRA DA NÓBREGA e Outros
RECORRIDO(S)
: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES e Outros
RECORRIDO(S)
: JOSÉ MARIA ALVES BEZERRA
ADVOGADOS
: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES e Outros
RECORRIDO(S)
: GUSTAVO ADOLPHO DOS SANTOS QUEIROZ
ADVOGADO
: NELITO LIMA FERREIRA NETO
RECORRIDO(S)
: CARLOS DA FONSECA MONTENEGRO
ADVOGADO
: NELITO LIMA FERREIRA NETO
RECORRIDO(S)
: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - MUNICIPAL (PENDÊNCIAS)
ADVOGADO
: NELITO LIMA FERREIRA NETO
Recurso Eleitoral nº 718-81.2016.6.20.0030 (13)
Origem: GALINHOS-RN (52ª ZONA ELEITORAL - SÃO BENTO DO NORTE)
Relator: LUÍS GUSTAVO ALVES SMITH
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: FÁBIO RODRIGUES DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA e Outros
RECORRIDO(S)
: COLIGAÇÃO UM POR TODOS E TODOS POR UM (PSD e PSB)
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECORRIDO(S)
: JOSÉ MORAIS PEREIRA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
Revisão do Eleitorado nº 20-92.2017.6.20.0013 (14)
Origem: SANTO ANTÔNIO-RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
REQUERENTE(S)
: JUÍZO ELEITORAL DA 13ª ZONA
Revisão do Eleitorado nº 21-77.2017.6.20.0013 (15)
Origem: PASSAGEM-RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
REQUERENTE(S)
: JUÍZO ELEITORAL DA 13ª ZONA
Revisão do Eleitorado nº 22-62.2017.6.20.0013 (16)
Origem: SERRINHA-RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
REQUERENTE(S)
: JUÍZO ELEITORAL DA 13ª ZONA
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Revisão do Eleitorado nº 23-47.2017.6.20.0013 (17)
Origem: VÁRZEA-RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
REQUERENTE(S)
: JUÍZO ELEITORAL DA 13ª ZONA
Natal, 4 de dezembro de 2017.
Ligia Regina Carlos Limeira
Secretária Judiciária

RESUMO DE DIÁRIAS

RESUMO DE DIÁRIAS Nº 31/2017

Protocolo PAE n° 14586/2017
Cargo/
SERVIDOR
De
Para
Periodo
Diarias
Funcao
ANALISTA
JUDICIARIO
SOLON RODRIGUES
NATAL / PARELHAS / 29/10/2017 /
3,50
/ FC-03 RN
DE ALMEIDA NETTO
RN
01/11/2017
ASSISTENT
E III
TOTAL

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

336,00

0,00

1.176,00

80,36

1.095,64

0,00

1.176,00

80,36

1.095,64

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

420,00

280,00

3.010,00

200,90

2.809,10

420,00

280,00

3.010,00

200,90

2.809,10

560,00

6.020,00

401,80

5.618,20

PALESTRA ELEITOR DO FUTURO.

Protocolo PAE n° 14019/2017
Cargo/
SERVIDOR
De
Para
Periodo
Diarias
Funcao
TECNICO
JUDICIARIO
JOAO
PAULO
DE
NATAL / SÃO PAULO 22/10/2017 /
6,50
/ FC-02 ARAUJO BEZERRA
RN
/ SP
28/10/2017
ASSISTENT
E II
LEONARDO DANTAS TECNICO
NATAL / SÃO PAULO 22/10/2017 /
6,50
DE OLIVEIRA
JUDICIARIO RN
/ SP
28/10/2017
TOTAL

Participar do curso Aruba Mobility Boot Camp, a ser realizado no período de 23 a 27.10.2017, em São Paulo (SP).

Protocolo PAE n° 14366/2017
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
Para
Periodo
Diarias
TECNICO
JUDICIARIO
CANGUA
26/10/2017 /
ERNANE CESAR DE / FC-06 1,50
RETAMA NATAL / RN
CHEFE DE
27/10/2017
OLIVEIRA BASTOS
/ RN
CARTÓRIO
ELEITORAL
TOTAL

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

420,00

0,00

630,00

80,36

549,64

0,00

630,00

80,36

549,64

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

420,00

0,00

1.050,00

80,36

969,64

0,00

1.050,00

80,36

969,64

1ª Reunião - GT - Postos de Atendimento

Protocolo PAE n° 14325/2017
Cargo/
SERVIDOR
Funcao

De
Para
Periodo
Diarias
PAU
JOAO
MILTON TECNICO
05/11/2017 /
DOS
NATAL / RN
2,50
CHAVES JOCA
JUDICIARIO FERROS
07/11/2017
/ RN
TOTAL

Realização de exame anual periódico
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Protocolo PAE n° 13741/2017
Cargo/
SERVIDOR
De
Para
Funcao
ANALISTA
ANA
ESMERA JUDICIARIO
NATAL / BRASÍLIA
CJ-2
PIMENTEL
DA /
RN
DF
COORDENA
FONSECA
DOR
TOTAL

Periodo

Diarias

/ 22/10/2017 /
6,50
28/10/2017
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Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

420,00

280,00

3.010,00

200,90

2.809,10

280,00

3.010,00

200,90

2.809,10

Participar da 2ª reunião do Grupo de Trabalho - Minuta Atos Preparatórios - Regras Negociais, prevista para o período de 23 a 27 de outubro de 2017.

Protocolo PAE n° 14267/2017
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
DILERMANDO MOTA
MEMBRO
PEREIRA
TOTAL

De
Para
NATAL / CURITIBA
RN
PR

Periodo
Diarias
/ 08/11/2017 /
3,50
11/11/2017

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

700,00

0,00

2.450,00

190,89

2.259,11

0,00

2.450,00

190,89

2.259,11

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux.
Transp.

Vlr LIQUIDO

336,00

0,00

504,00

2,58

501,42

336,00

0,00

504,00

0,00

504,00

0,00

1008,00

2,58

1005,42

Participar do IV Encontro Nacional dos Juristas da Justiça Eleitoral, em Curitiba/PR.

Protocolo PAE n° 13643/2017
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
Para
Periodo
Diarias
AGENTE
CORONEL
13/10/2017 /
SHARON ROSELLY DE COMUNITÁR CARAÚB JOÃO
1,50
IO
DE AS / RN PESSOA
/ 14/10/2017
LIMA ALMEIDA
SAÚDE
RN
SANDRA
REGINA
CORONEL
13/10/2017 /
COLAB
NATAL/R JOÃO
CAVALCANTI
1,50
MACHADO
DE EVENTUAL N
PESSOA
/ 14/10/2017
RN
ARAUJO
TOTAL

Atuação como atendente no posto de atendimento de revisão biométrica no município de Coronel João Pessoa/RN.

Protocolo PAE n° 13620/2017
Cargo/
SERVIDOR
De
Funcao
AUXILIAR
DE
HELIO
MARCOLINO MOTORISTA NATAL
/ FC-01 - RN
BORGES
ASSISTENT
EI
TECNICO
ANDREA
CARLA JUDICIARIO
NATAL
GUEDES
TOSCANO /
CJ-4
RN
DIRETORCAMPOS
GERAL
TECNICO
ANDREA
CARLA JUDICIARIO
NATAL
GUEDES
TOSCANO /
CJ-4
RN
DIRETORCAMPOS
GERAL
ANALISTA
JUDICIARIO
MARCOS
FLAVIO
NATAL
/
CJ-3
RN
NASCIMENTO MAIA
SECRETÁRI
O
TOTAL

Para

Periodo

Diarias

/ MOSSORÓ / 10/10/2017 /
1,50
RN
11/10/2017

/

/

/

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

420,00

0,00

630,00

80,36

549,64

NATAL / RN

16/10/2017 /
1,50
17/10/2017

532,00

0,00

798,00

80,36

717,64

NATAL / RN

10/10/2017 /
1,50
11/10/2017

665,00

0,00

997,50

80,36

917,14

NATAL / RN

16/10/2017 /
1,50
17/10/2017

336,00

0,00

504,00

80,36

423,64

0,00

2.929,50

321,44

2.608,06

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

420,00

0,00

210,00

40,18

Deslocamento para dar cobertura a 6ª etapa da Biometria revisional.

Protocolo PAE n° 13523/2017
Cargo/
SERVIDOR
De
Para
Periodo
Diarias
Funcao
SÃO
TECNICO
09/10/2017 /
FERNANDO SOARES JUDICIARIO BENTO
NATAL / RN
0,50
09/10/2017
CAMPELO BARBOSA / FC-06 - DO
CHEFE DE NORTE /

169,82
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CARTÓRIO RN
ELEITORAL
TOTAL

0,00

210,00

40,18

169,82

COLETA DE CÂMARA DE AR PARA A MOTO YAMAHA XTZ 150 CROSSER ED, PLACA QGC 6822, QUE ENCONTRA-SE PARADA, CONFORME
REQUERIDO E PROVIDENCIADO, VIA EMAIL, PELA STAP.

Protocolo PAE n° 12883/2017
Cargo/
SERVIDOR
De
Para
Periodo
Diarias
Funcao
TECNICO
JUDICIARIO
MANOEL NAZARENO
NATAL / FOZ
DO 15/10/2017 /
6,50
/ FC-01 RN
FERNANDES FILHO
IGUAÇU / PR 21/10/2017
ASSISTENT
EI
TECNICO
JUDICIARIO
PEDRO SANCHO DE
NATAL / FOZ
DO 15/10/2017 /
/ FC-03 6,50
MEDEIROS
IGUAÇU / PR 21/10/2017
RN
ASSISTENT
E III
TOTAL

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

420,00

280,00

3.010,00

200,90

2.809,10

420,00

280,00

3.010,00

200,90

2.809,10

560,00

6.020,00

401,80

5.618,20

Participar de evento de capacitação: "Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão". De 16 a 20/10/2017, em Foz do Iguaçu/PR.

Protocolo PAE n° 12998/2017
Cargo/
De
Para
Periodo
Diarias
SERVIDOR
Funcao
LUIZ FERNANDES DE REQUISITAD NATAL / FLORÂNIA / 26/10/2017 /
1,50
RN
ARAUJO SEGUNDO
RN
27/10/2017
O
IBANEZ MONTEIRO DA
NATAL / FLORÂNIA / 26/10/2017 /
MEMBRO
1,50
RN
SILVA
RN
27/10/2017
TOTAL

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

336,00

0,00

504,00

127,26

560,00

376,74

0,00

840,00

127,26

712,74

0,00

1.344,00

254,52

1.089,48

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

336,00

0,00

504,00

80,36

423,64

336,00

0,00

504,00

80,36

401,58

336,00

0,00

504,00

80,36

423,64

0,00

1.512,00

241,08

1.248,86

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

420,00

280,00

1.330,00

120,54

conduzir o veículo oficial em correição nas 27ª e 21ª ZEs, nos dias 26 e 27 de outubro/17.

Protocolo PAE n° 12997/2017
Cargo/
SERVIDOR
De
Para
Periodo
Diarias
Funcao
SEM
VINCULO /
ARNAUD DINIZ FLOR
NATAL / FLORÂNIA / 26/10/2017 /
1,50
CJ-2
RN
ALVES
RN
27/10/2017
ASSESSOR
II
CHEFE DE
GRUPO DE
AÇÃO
DA
MARTA GERMANO DA GUARDA
NATAL / FLORÂNIA / 26/10/2017 /
1,50
PATRIMONI RN
SILVA SALES
RN
27/10/2017
AL / FC-06 ASSISTENT
E VI
ANALISTA
JUDICIARIO
ANGELICA PINHEIRO
NATAL / FLORÂNIA / 26/10/2017 /
1,50
/ FC-03 RN
SOBREIRA GONDIM
RN
27/10/2017
ASSISTENT
E III
TOTAL

Realizar correição nas 27ª e 21ª ZEs, nos dias 26 e 27 de outubro/17.

RESUMO DE DIÁRIAS Nº 30/2017

Protocolo PAE n° 14525/2017
Cargo/
SERVIDOR
De
Para
Funcao
TECNICO
SANDRA
MARIA JUDICIARIO
NATAL / BRASÍLIA
GODEIRO ANDRADE / FC-06 RN
DF
CHEFE DE
GOMES
SEÇÃO

Periodo

Diarias

/ 07/11/2017 /
2,50
09/11/2017

1.209,46
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TECNICO
JUDICIARIO
FLAUBER
KLEY
NATAL / BRASÍLIA
/ FC-03 ARAUJO CANDIDO
RN
DF
ASSISTENT
E III
TECNICO
JUDICIARIO
CELYA
LOPES
NATAL / BRASÍLIA
/
CJ-2
RN
SANTOS
DF
COORDENA
DOR
TECNICO
JUDICIARIO
MARIA DA GUIA DE
NATAL / BRASÍLIA
/ FC-06 DF
ARAUJO
RN
CHEFE DE
SEÇÃO
TOTAL
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/ 07/11/2017 /
2,50
09/11/2017

420,00

280,00

1.330,00

120,54

1.209,46

/ 07/11/2017 /
2,50
09/11/2017

420,00

280,00

1.330,00

120,54

1.209,46

/ 07/11/2017 /
2,50
09/11/2017

420,00

280,00

1.330,00

120,54

1.209,46

1.120,00

5.320,00

482,16

4.837,84

Para as servidoras MARIA DA GUIA DE ARAÚJO e SANDRA MARIA GODEIRO ANDRADE GOMES participarem do evento do EFD REINF, no dia 8 de
novembro de 2017.

Protocolo PAE n° 14585/2017
Cargo/
SERVIDOR
De
Para
Periodo
Diarias
Funcao
ANALISTA
JUDICIARIO
SOLON RODRIGUES
NATAL / JARDIM DO 25/10/2017 /
3,50
/ FC-03 RN
DE ALMEIDA NETTO
SERIDÓ / RN 28/10/2017
ASSISTENT
E III
TOTAL

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

336,00

0,00

1.176,00

120,54

1.055,46

0,00

1.176,00

120,54

1.055,46

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

PALESTRA ELEITOR DO FUTURO

Protocolo PAE n° 14664/2017
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
CARLA GEANY DA PAZ SECRETÁRI
SILVA
O ESCOLAR
CARLA GEANY DA PAZ SECRETÁRI
SILVA
O ESCOLAR
CARLA GEANY DA PAZ SECRETÁRI
SILVA
O ESCOLAR
CARLA GEANY DA PAZ SECRETÁRI
SILVA
O ESCOLAR

De
Para
CANGUA SANTANA
RETAMA DO MATOS
/ RN
RN
CANGUA SANTANA
RETAMA DO MATOS
/ RN
RN
CANGUA SANTANA
RETAMA DO MATOS
/ RN
RN
CANGUA SANTANA
RETAMA DO MATOS
/ RN
RN

Periodo

Diarias

/

13/11/2017 /
1,50
14/11/2017

336,00

0,00

504,00

0,00

464,00

/

16/11/2017 /
2,50
18/11/2017

336,00

0,00

840,00

0,00

750,64

/

09/11/2017 /
2,50
11/11/2017

336,00

0,00

840,00

0,00

772,80

/

20/11/2017 /
3,50
23/11/2017

336,00

0,00

1.176,00

0,00

1.002,96

0,00

3.360,00

0,00

2.990,40

Valor
unit.

Traslado

Valor Bruto

Aux. Alim. Vlr LIQUIDO

/ 19/11/2017 /
3,50
22/11/2017

420,00

280,00

1.750,00

80,36

1.669,64

/ 19/11/2017 /
3,50
22/11/2017

420,00

280,00

1.750,00

80,36

1.669,64

560,00

3.500,00

160,72

3.339,28

TOTAL

Participar da revisão biométrica extraordinária na 18ª Zona, no município de Santana do Matos.

Protocolo PAE n° 14668/2017
Cargo/
SERVIDOR
De
Para
Funcao
SEM
VINCULO /
NATAL / BRASÍLIA
JOSONIEL FONSECA
CJ-1
RN
DA SILVA
DF
CHEFE DE
GABINETE
ANALISTA
JUDICIARIO
/
CJ-1
ASSESSOR
REIVALDO
PEREIRA
NATAL / BRASÍLIA
DE
RN
VINAS
DF
PLANEJAME
NTO,
ESTRATÉGI
A E GESTÃO
TOTAL

Periodo

Diarias

Participar do XI Encontro Nacional do Poder Judiciário em Brasília, dias 20 e 21/11/17.
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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ BERENICE CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE
DECISÕES E DESPACHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º: 59-02.2015.6.20.0000
ASSUNTO: PRESTAÇAO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EX
ASSUNTO: PRESTAÇAO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014.
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/RN.
ADVOGADO: RENO MARINHO DE MACEDO SOUZA
RELATORA: JUÍZA BERENICE CAPUXU
DESPACHO
Tendo em vista a emissão do parecer técnico conclusivo de fls. 147/149v, opinando pela desaprovação das
contas e uma vez que ainda não foi conferida ao órgão partidário a oportunidade de se manifestar
especificamente acerca do mencionado parecer, acolho a manifestação ministerial de fls. 154 e DETERMINO a
intimação do órgão partidário requerente para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca das
irregularidades detectadas, conforme prescreve o art. 38 da Resolução 23.464/2015 do TSE.
Publique-se.
Natal/RN, 04 de dezembro de 2017.
JUÍZA BERENICE CAPUXÚ
Relatora
RECURSO ELEITORAL N.º 219-78.2016.6.20.0004
PROCEDÊNCIA: NATAL-RN (4º ZONA ELEITORAL)
ASSUNTO: REC
PROCEDÊNCIA: NATAL-RN (4º ZONA ELEITORAL)
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - DESAPROVAÇÃO.
RECORRENTE: IDER FREIRE DE PAULA TERCEIRO
ADVOGADO: ALISSON TAVEIRA ROCHA LEAL
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATORA: JUÍZA BERENICE CAPUXÚ
DECISÃO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IDER FREIRE DE PAULA TERCEIRO em face de decisão proferida
pelo Juízo Eleitoral da 4ª Zona, que desaprovou a prestação de contas referente à sua candidatura ao cargo de
vereador do município de Natal/RN, nessas Eleições Municipais de 2016.
A parte recorrida, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de
regularidade formal, consistente na falta de assinatura do advogado no recurso eleitoral.
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela intimação do recorrente para sanar a falha
apontada, sob pena de não conhecimento do recurso.
Em razão da alegada preliminar, procedeu-se à intimação da parte recorrente para, no prazo de 05(cinco) dias,
sanar o aludido vício. Contudo, apesar de devidamente intimado, não houve manifestação nos autos, conforme
certidão da seção de processamento de feitos deste Tribunal às fls. 97.
Em seguida os autos vieram conclusos.
É o que importa relatar. Decido.
Com efeito, compulsando os autos, constata-se que nem o recurso eleitoral de fls. 52, nem as razões de fls.
53/56, foram assinados pelo advogado do candidato recorrente.
Assim, considerando que a regularidade formal é um dos requisitos extrínsecos para a admissibilidade dos
recursos; e tendo em vista que o recorrente, apesar de intimado nos termos do Art. 932, parágrafo único, do
CPC, não sanou o mencionado vício, deve ser reconhecida a inadmissibilidade do presente recurso eleitoral.
Diante do exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, não conheço do
presente recurso eleitoral, nos termos do Art. 932, III, do Código de Processo Civil, em face da ausência de
pressuposto de admissibilidade.
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Publique-se.
Natal/RN, 04 de dezembro de 2017.
Juíza BERENICE CAPUXU
Relatora

GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento Nº 94/2017
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 11/12/2017, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 1-45.2017.6.20.0059
ORIGEM: JARDIM DE PIRANHAS-RN (26ª ZONA ELEITORAL - CAICÓ)
RELATOR: JUIZ RICARDO TINOCO DE GOES
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Cargos - Cargo - Vereador - Eleições Eleição Proporcional - Transgressões Eleitorais - Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de
Campanha Eleitoral - Representação
EMBARGANTE(S)
: JOÃO MARIA SOARES DE BRITO
ADVOGADOS
: CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA e Outro
EMBARGADO(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
2
RECURSO ELEITORAL Nº 147-10.2016.6.20.0031
ORIGEM: PARAÚ-RN (54ª ZONA ELEITORAL - ASSU)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Eleições - Eleição Majoritária Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde - Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito Representação
RECORRENTE(S)
: COLIGAÇÃO COM O POVO DE NOVO (PHS/PC do B/PV/PSD/SD/PR/PDT/PEN e
PT)
ADVOGADOS
: IGOR OLIVEIRA CAMPOS e Outro
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: ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
: IGOR OLIVEIRA CAMPOS e Outro
: ANTÔNIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
: IGOR OLIVEIRA CAMPOS e Outro
: COLIGAÇÃO UNIDOS SOMOS MAIS FORTES (PP/DEM/PROS e PRB)
: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA e Outro

Natal/RN, 5 de dezembro de 2017.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
02ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Autos nº 10-18.2016 ¿ Ação Penal
VISTOS EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DESPACHO
Considerando que a citação se deu por edital (fl. 84), deixo de aplicar o art. 396-A, § 2º, do
CPP, e aplico o art. 366 do CPP, a saber, SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL, conforme requerido pela Representante do Ministério Público Eleitoral às fls. 81/82, haja vista
o acusado não ter comparecido, nem constituído advogado. Publique-se. Cientifique-se a Representante do
MPE. Cumpra-se.
Natal, 1º de dezembro de 2017.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz da 2ª Zona Eleitoral - Natal/RN

EDITAIS

E D I T A L nº 041/2017

2ªZE

O Excelentíssimo Senhor Dr. AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO, Juiz da 2ª
Zona Eleitoral, Circunscrição de Natal, Capital do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em
conformidade com o disposto na Lei nº 9.096/95, c/c a Resolução TSE n.º 23.465/2015.
FAZ SABER a quem interessar possa, em especial às agremiações partidárias, que o
partido em formação UNIDADE POPULAR - UP – apresentou a esta 2ª Zona Eleitoral, em 04/12/2017,
requerimento protocolado sob nº 31.048/2017, contendo 47 fichas de apoiamento (Lote RN00020000005), para
fins de conferência das assinaturas nelas consignadas e emissão de certidão visando à criação do referido
partido.
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FAZ SABER, por fim, que a Lista de Apoiamento apresentada pela supramencionada
agremiação partidária em formação encontra-se à disposição de todos e que, com esteio no art. 11, 12, 13 e 14
da Res. TSE n.º 23.465/2015, os dados nela constantes poderão ser impugnados por qualquer interessado, em
petição fundamentada, no prazo de cinco dias, contados da publicação deste Edital.
Para
que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juíz Eleitoral fosse publicado o Edital no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, bem como afixada cópia do mesmo no local de
costume.
Dado e passado nesta Cidade de Natal, aos 05(cinco) dias do mês de dezembro do
ano de 2017.
Eu, Rilton Baracho da Silva (__________), Chefe do Cartório da 2ª ZE, preparei e
conferi este Edital, que vai assinado pela MM Juiz.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral da 2ªZE/RN – Natal/RN

06ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 34/2017-6ZE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CLEUDSON DE ARAÚJO VALE, JUIZ ELEITORAL DESTA 6ª ZONA, EM
SUBSTITUIÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... FAZ-SE SABER aos partidos políticos e
demais interessados desta circunscrição eleitoral que virem o presente Edital ou dele tomarem conhecimento
que foi estabelecido, através do provimento nº 16/2017-CGE, de 23 de novembro de 2017, o cronograma de
processamento de relações especiais de filiação partidária do mês de dezembro de 2017, em cumprimento ao
previsto no parágrafo 2º do art. 19 da lei nº. 9.096 de 19 de setembro de 1995:
PROCEDIMENTO PERÍODO
Último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos políticos via
Internet.
Último dia para ordenação de Autorização de Processamento de Relação Especial.
Data limite para envio do Formulário de Acompanhamento de Relações Especiais à
CRE.
Data limite destinada à autorização da CRE para processamento
Identificação das filiações coincidentes. Geração das notificações para partidos, via
Filiaweb, e filiados envolvidos em coincidência de filiações.
Divulgação das coincidências de filiação. Publicação, na internet, das relações
oficiais de filiados.
Início da contagem do prazo para resposta nos processos de duplicidade de
filiação.
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos.
Data limite para decisão das situações sub judice.
Data limite para registro das decisões no sistema

PERÍODO
11 de dezembro de
2017
13 de dezembro de
2017
15 de dezembro
2 a 8 de janeiro de
2018
9 de janeiro de 2018

30 de janeiro de
2018
8 de fevereiro de
2018
9 de fevereiro de
2018

Dado e passado nesta cidade de Ceará-Mirim/RN, Estado do Rio Grande do Norte, aos trinta dias do mês de
novembro de dois mil e dezessete. Eu, __________________ (José Wilson de Oliveira), Chefe de Cartório,
digitei e conferi o presente edital, que vai assinado pelo MMº. Juiz Eleitoral.
CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
Juiz Eleitoral da 6ª Zona, em substituição

09ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES
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INTIMAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
Exame Preliminar – Check-list - Peças
Prestação de Contas nº 666-51.2016.6.20.0009 (Prot. 51.627/2016)
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Espírito Santo/RN
Advogado: Jaciratan de Aguiar Ramos Filho – OAB/RN: 8000
NOTIFICAÇÃO
Fica o Partido em tela notificado, por seu(s) advogado(s), para se manifestar, no prazo de 20 (vinte) dias, acerca
do Relatório Preliminar abaixo transcrito, emitido nos autos em referência.
Goianinha/RN, 04 de dezembro de 2017.
HELOÍSA HELENA C. PINHEIRO DE SOUZA
Chefe de Cartório da 09ª ZE/RN
Exame preliminar de verificação de peças ausentes. PSDB- ESPIRITO SANTO. Assunto: Prestação de Contas
Partidárias Anuais do exercício de 2015.
MM. Juíza Eleitoral,
Em cumprimento ao que dispõe o art. 34, §3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, solicita-se a baixa dos autos
em diligência para que a agremiação acima nominada apresente as peças e documentos ausentes a seguir
relacionados, no prazo de 20 (vinte) dia(s), sob pena de as contas serem consideradas não prestadas.
Considerando que a Resolução TSE nº 23.464/2015, não deverá atingir o mérito das contas dos exercícios
anteriores a 2015, de acordo com o que dispõe o art. 65, as peças integrantes da prestação de contas do
exercício de 2015 deverão ser as relacionadas nos arts. 4º, V e 29, da Resolução TSE nº 23.432/2014, a seguir
demonstradas:.
CHECK-LIST – Peças Legais
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
Comprovante de envio à Receita da escrituração contábil
Cópia da GRU, se houver, ref. devolução ao Tesouro de recursos/fonte vedada
Parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal
Parecer do Conselho Fiscal ou da Fundação, se houver
Relação dos agentes responsáveis
Instrumento de mandato para constituição de advogado
Certidão de regularidade do CRC do contador responsável
Demonstrativo de acordos
Demonstrativo de receitas e gastos
Demonstrativo de obrigações a pagar
Demonstrativo de dívidas de campanha
Demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos e recebidos
Demonstrativo de doações recebidas
Demonstrativo de contribuições recebidas
Demonstrativo de sobras de campanha
Demonstrativo de fluxos de caixa
Demonstrativo de transferência de recursos para campanhas efetuados
Relação das contas bancárias abertas, inclusive a específica para recurso do FP
Conciliação bancária, no caso de débitos/créditos não constantes no extrato
Extratos bancários definitivos, completos e sem a expressão “sem valor legal”
Documentos fiscais originais
Notas explicativas, se necessárias
Todas as peças estão assinadas?

SIM
X
X

NÃO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
-

Em vista disso, solicita-se que sejam trazidos aos autos a documentação complementar necessária ao
saneamento das falhas, no prazo de 20 (vinte) dia(s).
É o exame preliminar de verificação de peças ausentes.
Goianinha/RN, 04 de dezembro de 2017.
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Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza
Chefe de Cartório da 09ª Zona Eleitoral

11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº: 552-09.2016.6.20.0011 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : IVAN ROSENDO DA SILVA – 31112 – VEREADOR - CANGUARETAMA
PARTIDO POLÍTICO: PHS
ADVOGADO: ANA CELIA FELIPE DE OLIVEIRA, OAB/RN 2455
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o candidato encaminhou todos os documentos exigidos pela Res.
TSE n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o candidato da decisão por meio do DJe.
Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 01 de dezembro de 2017.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral

12ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO: nº 338-15.2016.6.20.0012
JULGAMENTO SIMULTÂNEO
PROCESSOS REUNIDOS COM COMPARTILHAMENTO DE PROVAS
I - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO
(PROCESSO PRINCIPAL)
PROCESSO: nº 338-15.2016.6.20.0012
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS PARA MUDAR
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Advogados: DANIEL MONTEIRO DA SILVA – OAB/RN 5835, ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES –
OAB/RN9463
INVESTIGADOS: LEONARDO MOREIRA LISBOA, ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO, PEDRO AUGUSTO
LISBOA e JAILSON FLORIANO DO NASCIMENTO
Advogados: LEONARDO VASCONCELLOS BRAZ GALVÃO – OAB/RN 5023 e EDWARD MITCHEL DUARTE
AMARAL – OAB/RN 9231B
II - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL – CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO
PROCESSO: nº 339-97.2016.6.20.0012
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS PARA MUDAR
Advogado: ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES – OAB/RN 9463 e DANILO PESSOA PEREIRA DA SILVA
REPRESENTADOS: LEONARDO MOREIRA LISBOA, ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO, PEDRO AUGUSTO
LISBOA e JAILSON FLORIANO DO NASCIMENTO
Advogados: LEONARDO VASCONCELLOS BRAZ GALVÃO – OAB/RN 5023 e EDWARD MITCHEL DUARTE
AMARAL – OAB/RN 9231B
III - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
PROCESSO: nº 547-81.2016.6.20.0012
REPRESENTANTE: EVERALDO BEZERRA GUEDES
Advogado: DANIEL MONTEIRO DA SILVA – OAB/RN 5835
REPRESENTADOS: LEONARDO MOREIRA LISBOA e ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO
Advogados: LEONARDO VASCONCELLOS BRAZ GALVÃO – OAB/RN 5023 e EDWARD MITCHEL DUARTE
AMARAL – OAB/RN 9231B
SENTENÇA
EMENTA: ELEITORAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE.
PREJUDICIAL: NULIDADE DE PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO. PROVA
ILÍCITA QUE CONTAMINA AS DEMAIS PROVAS QUE DELA DERIVARAM. MÉRITO: 1) AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL POR ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO.
PROVAS HARMÔNICAS E CONVINCENTES. PROCEDÊNCIA. 2) REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR
CONDUTA VEDADA. COMPROVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA. PROVA BASTANTE.
PROCEDÊNCIA. 3) REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DO DIPLOMA DOS CANDIDATOS
E DECLARAÇÃO DE INEGIBILIDADE PELO PRAZO DE 8 ANOS COM APLICAÇÃO DE MULTA NÃO SÓ
CONTRA AQUELES QUE PARTICIPARAM DIRETAMENTE DAS IRREGULARIDADES COMO TAMBÉM
AQUELES QUE, APESAR DE NÃO TEREM PARTICIPADO ATIVAMENTE, DELAS SE BENEFICIARAM.
I – RELATÓRIO – PROCESSO: nº 338-15.2016.6.20.0012
A COLIGAÇÃO UNIDOS PARA MUDAR, qualificada nos autos, ajuizou em 03.010.2016 AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL, através de Advogado habilitado, em desfavor de LEONARDO
MOREIRA LISBOA, ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO e PEDRO AUGUSTO LISBOA, também qualificados, onde
se pleiteia a cassação dos registros das candidaturas, diplomas e mandatos, a declaração de inelegibilidade por
8 anos e multa (fls. 02/07).
Segundo a Representante, há robusto e substancial arrimo probatório que atesta cabalmente a existência de
gravíssimo abuso de poder político/autoridade e econômico, praticados por e em benefício dos Investigados,
desequilibrando fortemente o pleito eleitoral de 2016.
A coligação Investigante, elencando as irregularidades cometidas pelos Investigados, arrolou as seguintes
condutas: a) três carreatas eleitorais extemporâneas; b) promoção pessoal de Leo Lisboa pelo então Prefeito
Pedro Lisboa, com a participação maciça e ostensiva deste último em vários eventos, inaugurações, atividades e
uso da estrutura da Administração Pública; d) entre outras irregularidades eleitorais.
Explica o Investigante que Passa e Fica sempre foi governada pelo grupo familiar dos Investigados e assim,
quanto às eleições de 2016, pretendem se manter no poder.
Também informou que na ocasião da eleição para governo do Estado, há mais ou menos 2 anos atrás, o então
Prefeito Pedro Lisboa apresentou seu sobrinho Leo Lisboa ao município de Passa e Fica, período em que este
último passou a ser moldado como seu sucessor, participando ativamente da Administração, atuando dentro da
Prefeitura como se servidor ou mesmo Prefeito fosse.
Disse ainda que além do abuso acima apontado, os Investigados realizaram três carreatas eleitorais fora do
período permitido.
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A primeira delas, realizada no dia 03.07.2016, durou mais de três horas e meia, contou com buzinaço, paredões
de som, bem como arrastões de pessoas, carros e motos, passou por várias ruas e bairros num percurso
aproximado de 10km, e teve o Representado Leo Lisboa como condutor do evento.
Afirmou a Investigante que nesta carreata foram usadas vestimentas padronizadas na cor vermelha,
representativa do grupo político dos Investigados, e houve manifestação explícita em favor de Leo Lisboa, com
carros adesivados e pessoas fazendo gestos com as mãos, formando a letra L.
A segunda carreata, realizada em 17.07.2016, igualmente num domingo, também se aparentou como um evento
de grandes proporções, perdurando cerca de quatro horas, quando foi percorrido um trajeto entre ruas e bairros
da cidade de Passa e Fica, com mais de 10km transitados.
Também neste evento foram observados, segundo os relatos da coligação Investigante, adesão de um grande
número de pessoas, utilização de equipamentos de som de alta potência, promoção de arrastões de pessoas,
carros e motos, que igualmente se valeram de buzinaço bem como manifestação pública e explícita em favor de
Leo Lisboa através de gestos, adesivagem de carros e banners.
Na terceira carreata eleitoral, a coligação Investigante afirma que as atividades foram similares as duas
anteriores, com manifesta propaganda eleitoral, que, dado o caráter ostensivo bem como os impactos visual e
sonoro, tornou-se fato público e notório na cidade de Passa e Fica.
Finalmente, afirmou a Coligação Investigante que o grande número de servidores que participaram das
carreatas, aliado ao aumento do faturamento do principal posto da cidade no período, comprovariam o uso da
máquina Administrativa municipal e o abuso do poder político e econômico por parte dos Investigados.
Além das carreatas, a coligação afirma que o então Prefeito Pedro Lisboa simplesmente conferiu uma espécie de
procuração em branco para Leo Lisboa administrar o Município de Passa e Fica, e, ainda, permitiu ostensiva
promoção pessoal deste, através da sua participação direta e pessoal em todos os eventos do Município desde
2015 até a véspera das eleições, sem ter qualquer vínculo formal com a Prefeitura, tais como distribuição de
óculos para as crianças, reunião de equipe para organizar eventos oficiais do município, representação indevida
do município de Passa e Fica em evento oficial de entrega de sementes, inauguração da nova sede da secretaria
da agricultura, corpo a corpo em evento cultural em frente a estande da Prefeitura, inauguração e entrega de 15
pontos comerciais na feira livre de Passa e Fica, festas institucionais em creches, dentre outros.
Para a coligação Investigante, Leo Lisboa passou a usufruir de notória autoridade sobre o secretariado,
participando de todos os momentos solenes desde a inauguração de alguma obra pública, até eventos
escolares, postos de saúde, associações, sindicatos, conselhos, inclusive se utilizando de linha telefônica
funcional e fazendo uso de blogs oficiais.
Afora as irregularidades acima, a Coligação Investigante denuncia também que Leo Lisboa, já no ano eleitoral,
comandou a distribuição de terrenos, com fins eleitoreiros.
Afirma a Coligação, ainda, que o Investigado Jailson Floriano do Nascimento, servidor municipal, tendo sido
nomeado representante da Coligação dos Investigados, passou a trabalhar em favor dos interesses partidários e
eleitorais de Leo Lisboa, em horário de expediente.
Também afirma a Investigante que Leo Lisboa, sob o pretexto de comemorar o seu aniversário, no mês de maio
de 2016, fez várias doações de cestas básicas para eleitores, por intermédio de algumas igrejas e fez questão de
entregá-las pessoalmente, e também patrocinou cavalgada anual realizada pela paróquia local em virtude da
festa da padroeira da cidade, onde aproveitava para mais uma vez fazer uso do evento para imprimir sua marca
e promover sua imagem às custas do erário público.
Já o Investigado Pedro Lisboa, além de fazer uso da máquina pública para promover o nome e a imagem de Leo
Lisboa, teria se valido dos programas institucionais de rádio com igual finalidade.
Uma mídia eletrônica, contendo fotos e vídeos, foi juntada à inicial (fl. 08).
Citados, Leonardo Lisboa e Aluízio Almeida juntaram contestação às fls. 21/57, contendo documentos de fls.
58/123, dentre estes, uma mídia eletrônica contendo fotos do então candidato da oposição, em eventos,
enquanto a contestação de Pedro Augusto Lisboa foi juntada às fls. 126/164, contendo documentos de fls.
165/180.
Audiência de instrução às fls. 203/208.
Audiência de continuação às fls. 211/231.
II – RELATÓRIO - PROCESSO: nº 339-97.2016.6.20.0012
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A COLIGAÇÃO UNIDOS PARA MUDAR, qualificada nos autos, ajuizou em 02.10.2016, através de Advogado
constituído, REPRESENTAÇÃO ELEITORAL por conduta vedada a agente público, em desfavor de LEONARDO
MOREIRA LISBOA, ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO, PEDRO AUGUSTO LISBOA E JAILSON FLORIANO DO
NASCIMENTO, igualmente qualificados, onde se pleiteia o reconhecimento da prática de conduta vedada, com
aplicação de multa e cassação do registro, diploma e/ou mandatos eletivos dos Representados, alegando, para
tanto, que o servidor público municipal Jailson Floriano do Nascimento desenvolveu atividades típicas de
campanha eleitoral, relacionadas aos preparativos e a execução de atos de campanha em benefício da précandidaturas de Leonardo Moreira Lisboa e Aluízio Almeida de Araújo, durante horário de expediente, com a
autorização de Pedro Augusto Lisboa, que consistiam em participação em reuniões na Justiça Eleitoral e
protocolização de documentos no Cartório Eleitoral (fls. 02/04).
Com a inicial foi juntada uma mídia eletrônica contendo imagens e documentos (fl. 05).
Contestação juntada às fls. 19/96 e 100/118.
Audiência de instrução e audiência de continuação às fls. fls. 137/141 e 142/145.
Mídias dos depoimentos à fl. 149.
Certidão do Cartório Eleitoral à fl. 173.
Alegações finais às fls. 186/236, 239/245, 246/281.
III – RELATÓRIO - PROCESSO: nº 547-81.2016.6.20.0012
EVERALDO BEZERRA GUEDES, qualificado na inicial, propôs em data anterior à diplomação
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFÁRGIO (artigo 41-A,LE), através de
Advogado, em desfavor de LEONARDO MOREIRA LISBOA e ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO, também
qualificados e representados por Advogado constituído, onde se pleiteia a cassação do mandato eletivo e a
aplicação de multa (fls. 02/10).
Na inicial o Representante asseverou que a captação ilícita de sufrágio, durante a campanha eleitoral de Passa e
Fica/RN no ano de 2016 consistiu no oferecimento de benefícios (material de construção, realização de obra,
doação de terrenos, exames médicos, cobertura de casa), com atuação direta dos próprios Representados e por
pessoas próximas destes, com participação, anuência e consentimento também destes.
O Representante juntou à inicial um DVD onde consta, segundo suas próprias palavras, um áudio contendo uma
forte discussão protagonizada por Jéssica Silva do Nascimento, por estar sendo coagida e chantageada por
Leonardo Lisboa e uma Secretária da Administração de Passa e Fica, titular da pasta de Assistência Social,
Theoni Vicente. No referido áudio, afirma o Representante que também foi gravado um diálogo entre Leonardo
Lisboa e terceira pessoa, denominada Maria do Rosário. No mesmo DVD constam 3 vídeos que, segundo o
Representante, também comprovariam a captação ilícita de sufrágio. O primeiro, contendo a possível confissão
de uma eleitora de que teria recebido material de construção por parte de Leonardo Lisboa e Alexandre Alves, o
segundo relatando a troca de bens por votos, inclusive enumerando outras duas pessoas da região igualmente
contempladas pelas mesmas pessoas, e o terceiro vídeo apresentando relatos de pessoas sobre promessas
feitas pelos Representados de trocar o telhado das suas casas.
Para o Representante, a prova acima indicada comprovou uma das mais ardilosas táticas para captação ilícita de
sufrágio, segundo suas palavras, na sua forma mais chocante, onde são utilizadas as mais diversas técnicas de
chantagem, ameaça e coação moral, até conseguir o sucesso: ter algo a oferecer e vincular o voto do eleitor a
essa benesse a ser entregue.
O Representante também informa acerca do conteúdo dos 3 vídeos anexados com a Representação, onde no
vídeo 001 a eleitora confessa o recebimento de materiais de construção por parte dos candidatos Leonardo
Moreira Lisboa e Alexandre Alves da Silva, enquanto o vídeo 002 mostra a avó de uma das beneficiárias do
vídeo 001 confirmando a obtenção dos bens em troca de voto, além de enumerar outras duas pessoas da região
igualmente contempladas pelos mesmos personagens, e, por fim, no que se refere ao vídeo 003, aparecem
eleitores que reconhecem o estabelecimento de promessa de reforma do telhado de sua residência, acordo
firmado junto a Leonardo Lisboa, Lula Caboclo e Davi Caboclo, então candidatos.
O Representante argumenta ainda que além dos fatos acima relacionados, também houve a doação de terreno
feita pela Prefeitura, então gerida pelo tio do candidato Leonardo Lisboa, o senhor Pedro Augusto Lisboa, para a
pessoa de Pedro Claudino da Silva e que este ato é comprovado através de documentos tais como requerimento
assinado por Léo Lisboa, Termo de Doação e publicação no Diário Oficial do Município, e, ainda, a facilitação de
exames e consultas médicas em troca de voto, onde Leonardo Lisboa é protagonista da empreitada, chegando
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até a assinar no verso das solicitações de exames em benefício do sr. Nivaldo Faustino da Silva, em pleno
período eleitoral.
Assim, afirmando a captação ilícita de sufrágio, o Representante requereu a condenação dos Representados e a
aplicação das penas de multa e cassação de seus registros, diplomas e mandatos eletivos.
Com a inicial vieram os documentos e mídia de fls. 11/23.
Contestação às fls. 53/77.
Manifestação do MPE acerca das preliminares arguidas na contestação (fls. 81), transcorrendo o prazo para a
Representante, sem qualquer manifestação a esse respeito (fl. 80).
Provas emprestadas juntadas às fls. 87/95, conforme disposto na certidão de fl. 86.
Intimadas para se manifestarem acerca das tais provas emprestadas, os Representados juntaram petição de fls.
97 e a Representante à fl. 99.
Audiência de instrução às fls. 121/125, onde consta decisão acerca dos pleitos contidos nas petições acima
indicadas (fls. 97 e 99).
Audiência de continuação às fls. 135/136.
Pedido reiterativo (fls. 137/138), para oitiva de testemunha arrolada extemporaneamente e cujo parecer
encontra-se juntado à fl. 148, foi indeferido através da decisão de fl. 150.
Alegações finais dos Representados às fls. 155/183, da Representante às fls. 185/209 e do ministério público às
fls. 210/215.
É o relatório, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO DOS PROCESSOS REUNIDOS
Quase todas as questões prejudiciais ao julgamento do mérito já foram analisadas e decididas, restando a este
juízo agora unicamente a análise do pleito de reconhecimento de prova ilícita contida nos autos do processo 54781.2016.6.20.0012 para, em seguida, passar a analisar o conteúdo meritório dos processos em epígrafe.
Esclareço, quanto às AIJE’s ns. 545-14.2016.6.20.2016 e 546-96.2016.6.20.0012, cuja reunião aos processos
ora em julgamento foi sugerida pelo TRE (no acórdão que decidiu sobre recurso contra sentença que extinguiuos prematuramente por litispendência), que deixo de assim proceder com o intuito único de evitar cerceamento
de defesa, a uma porque ainda estão tramitando fora deste Juízo, no segundo grau, e, a duas, porque se
encontram em fase totalmente distinta dos processos relatados nesta sentença, que já percorreram por sua vez
todas as fases processuais.
Chamo a atenção, porém, para o fato de existir cópia integral dos processos suso mencionados, bem como do
processo 543-44.2016.6.20.0012 (que foi igualmente extinto por litispendência mas que, diferentemente dos dois
outros, já teve sua sentença confirmada em segundo grau, inclusive com trânsito em julgado), nos autos da AIJE
338-15.2016.6.20.0012 (fls. 624/625), face pedido de compartilhamento de provas formulado pelo Ministério
Público Eleitoral e deferido por este Juízo.
Como os processos eleitorais possuem prioridade de tramitação, não reconheço a possibilidade dos feitos ora
em análise permanecerem mais tempo do que já permaneceram aguardando o emparelhamento de outros dois
processos, que sequer tiveram a instrução iniciada, razão pela qual passo ao julgamento imediato do mérito das
demandas epigrafadas.
II.1. PREJUDICIAL - GRAVAÇÃO AMBIENTAL
Segundo se extrai dos autos do processo 547-81.2016.6.20.0012 (Representação Eleitoral por Captação Ilícita
de Sufrágio), a Representante juntou com a inicial uma mídia eletrônica (fl. 23), contendo um áudio e três vídeos,
sendo todos eles gravações ambientais, todas impugnadas pelos Representados.
Acerca do tema, vejamos:
Existem três formas de gravação ambiental. A interceptação, a escuta e a gravação. A primeira delas é a
captação da conversa telefônica por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores”; já a segunda, escuta
ambiental ou telefônica, corresponde a interceptação de uma conversa, mediante o consentimento de um dos
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interlocutores, o que, no entanto, não desnatura a característica de interceptação telefônica, uma vez que
realizada por terceiro; a terceira delas, por sua vez, ocorre quando um dos interlocutores registra o diálogo, sem
a anuência dos outros interlocutores e sem a intervenção de terceiros.
Muito já se debateu – e ainda tem se debatido – sobre a validade da gravação ambiental como meio de prova em
processos judiciais quando desprovida de autorização judicial.
No caso em concreto, Os Representados buscam a nulidade das gravações desde a juntada de sua
contestação. O Ministério Público pugnou em suas alegações finais pela nulidade das referidas provas, enquanto
o Representante afirma desde sempre a licitude delas.
Passo, pois, a analisar a questão.
Como ponto de partida, grifa-se o texto Constitucional que prevê expressamente a vedação da utilização de
provas ilícitas em processos judiciais.
Consta no art. 5o, XII da Constituição que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e
na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.
A norma constitucional, portanto, é clara quando se trata da comunicação telefônica, permitindo a gravação
ambiental para fins de prova no processo judicial, mas desde que mediante prévia autorização judicial.
Por outro lado, o art. 5o, X do texto constitucional preceitua que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação”. Esse dispositivo constitucional, que possui estrutura principiológica, deve ser analisado em
conjunto com o art. 5o, LVI da CF/88, que trata da vedação à utilização de provas obtidas por meio ilícitos.
Assim, tem-se que (1) são inadmissíveis a utilização, em processo judicial, de provas obtidas ilicitamente; (2) as
comunicações telefônicas são invioláveis, salvo por ordem judicial e (3), de igual maneira, não podem ser
violadas a intimidade e a vida privada.
No que tange a interceptações das comunicações telefônicas, o art. 5º, XII da CF/88, é bastante claro quanto à
exigência de prévia autorização judicial, nos termos da legislação, para que essa modalidade de prova possa ser
validade utilizada como prova em processos judiciais.
Já no que tange à gravação ambiental, mesmo diante da previsão do art. 2º, IV da Lei n.º 9.034/95, remanesce
controvérsia em torno da sua utilização.
O referido dispositivo legal dispõe que:
Art. 2º. Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, sem prejuízo dos já previstos em lei, os
seguintes procedimentos de investigação e formação de provas:
[...]
IV – a captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, e o seu registro e
análise, mediante circunstanciada autorização judicial;
Como o dispositivo legal usou as expressões “captação” e “interceptação”, fez ascender um debate interpretativo
em torno da desnecessidade de autorização judicial quando não existisse um terceiro realizando essas ações,
como era o caso da gravação ambiental.
Durante a vigência desta lei, o Supremo Tribunal Federal foi instado diversas vezes a enfrentar a controvérsia [v.
g. AI-AgR 503.607; RE-AgR 402.035; HC n. 75.261; AI 578.858; AP n. 447; AIAgR 666.459; HC n. 87.341; HC n.
75.338; Inq. 657; RE n. 212.081], quando, em 2009, reconheceu a repercussão geral da questão e julgou o RE
583.937/RJ para pacificar o entendimento no sentido de que a gravação ambiental, que é, lembrem-se, aquela
feita por um dos interlocutores, pode ser utilizada em processo judicial licitamente, ainda que realizada sem
autorização judicial.
Para análise, segue ementa do julgado:
AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.
Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido.
Em seu voto, o relator destacou que:
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[...] não há ilicitude alguma no uso de gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem
conhecimento do outro, com a intenção de produzir prova do intercurso, sobretudo para defesa própria em
procedimento criminal, se não pese, contra tal divulgação, alguma específica razão jurídica de sigilo e nem de
reserva, como a que, por exemplo, decorra de relações profissionais ou ministeriais [...]” [sem grifo no original] –
[STF, RE n. 402.717; DJE de 13.02.2009; rel. Min. Cezar Peluso].
Após esse julgamento, outros tribunais, como o STJ, no mesmo sentido, sedimentaram jurisprudência admitindo
a gravação ambiental mesmo sem autorização judicial, senão veja-se:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. Penal e processo penal. CRIME ELEITORAL. Falsidade ideológica eleitoral.
Competência do STJ. Desmembramento do processo. Acusado com prerrogativa de foro. Possibilidade.
Mudança na capitulação legal do fato descrito na denúncia, sem alteração da conduta fática imputada ao réu.
Pedido formulado pelo ministério público antes do recebimento da denúncia. viabilidade. Inépcia da denúncia não
configurada. Justa causa demonstrada. gravação ambiental por um dos interlocutores. LICITUDE. Conduta
típica. Denúncia recebida. [...] 5. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro. Precedente do STF decidido em repercussão geral (RE
583.937, Rel. Ministro CEZAR PELUSO). [...] 8. Verificando-se a existência de indícios suficientes de
materialidade e de autoria de conduta típica, antijurídica e culpável, é cabível o recebimento da denúncia [STJ;
APn 693 / PA; j. em 17.06.2015; Rel. Min. Raul Araújo].
Após a revogação da Lei n.º 9.034/95 pela Lei n.º 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), o debate perdeu
o sentido, haja vista a que a norma inserta no art. 2º, IV, que deu ensejo a todo a controvérsia, deixou de existir.
Todavia, remanesce ainda a defesa da exigência de autorização judicial para a realização das interceptações
telefônicas com fulcro direto no texto constitucional.
É neste sentido que leciona Gomes (Direito Eleitoral, José Jairo Gomes, 11ª Edição, São Paulo, Atlas, 2015):
“De acordo com a redação da revogada Lei nº 9.034/1995 (antiga lei de Combata às Organizações Criminosas),
para a implementação da vigilância eletrônica era necessária "circunstanciada" autorização judicial”. A lei
12.8520/2013, todavia, não repetiu essa exigência, mas por observância ao artigo 93, IX da CF (o qual exige que
toda decisão seja fundamentada) e por implicar em medida que atinge direitos fundamentais (a exemplo da
privacidade), entendemos ser necessária autorização judicial, em especial quando se tratar de domicílio ou locais
com proteção constitucional equivalente ou em locais semipúblicos (restaurantes ou similares).”
É importante frisar que, quando do julgamento pelo STF, a questão da utilização da gravação ambiental sem
autorização judicial foi apreciada em um caso em que envolvia a utilização da prova pela vítima, para demonstrar
sua inocência e não pelo órgão acusador.”
Compreendido o enfrentamento da temática no âmbito do Supremo Tribunal Federal, passa-se a análise da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Na seara eleitoral, essa temática tem sofrido severa variação no trato jurisprudencial, o que se deve muito ao
interesse em jogo, qual seja, o acesso aos cargos de poder dentro do próprio Estado, razão que leva à cautela
na utilização irrestrita desse tipo de prova. Em 2001, o TSE julgou o RO nº 507, oriundo do MT. Na ocasião, a
questão restou assim decidida:
RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. FITA CASSETE CONTENDO GRAVAÇÃO DE DIÁLOGO FEITA POR UM DOS
INTERLOCUTORES. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA ILÍCITA. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO E DE AUTORIDADE. EXAME DA MATÉRIA PREJUDICADO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. [...] III - A prova consistente em fita cassete
contendo gravação de diálogo efetuada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro ou dos demais,
não produzida para uso futuro, em defesa, é de ser tida como ilícita, a teor da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, da qual o relator, respeitosamente, guarda reserva. IV - Ilícita a prova dos autos, prejudicado
fica, com suporte na doutrina dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), o exame da matéria
atinente à alegação de ocorrência de prática de abuso de poder econômico e de autoridade [TSE - RO n.
507/MT, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJ de 14.5.01].
No mesmo sentido são os precedentes REspe nº 20.945/SC, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 23.5.03, REspe
n. 21.248/SC, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 08.8.03; REspe n. 21.261/MG, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ de 05.3.04; MC n. 1645/SP, Decisão de 28.4.05, Rel. Min. Carlos Eduardo Caputo Bastos, DJ de
04.5.05.
Nos ano de 2006 e de 2010, contudo, em uma guinada jurisprudencial, o TSE, julgando dois casos distintos,
decidiu por validar a gravação ambiental sem autorização judicial, conforme se pode extrair da análise das
ementas abaixo colacionadas:
____________________________________________________________________________________________________________________
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 2017, Número 218

Natal, quarta-feira, 6 de dezembro de 2017

Página 24

Agravo regimental em recurso especial. Captação ilícita de sufrágio. Prova consubstanciada em gravação
ambiental. [...] 4. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é prova válida” [TSE – Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 36992, Acórdão de 19/08/2010, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA
ANTUNES ROCHA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 28/9/2010, p. 16-17].
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. GRAVAÇÃO CLANDESTINA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É lícita a prova obtida por meio de gravação de conversas por um dos
interlocutores, sem a ciência do outro, para documentar a ocorrência de eventuais ilícitos a serem apurados em
juízo. II – Agravo regimental desprovido [AgR-Respe nº 36.035 (43614-37.2009.6.00.0000)/CE, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 18.3.2010, DJe 10.5.2010].
Em 2012, por ocasião do julgamento REspe nº 36.992, o Min. Marco Aurélio Mello, que foi voto vencido no STF a
respeito do tema, conseguiu encampar seu posicionamento vencido no TSE, o qual alterou novamente sua
jurisprudência, desta feita para resgatar o entendimento acerca da ilicitude da gravação ambiental sem
autorização judicial. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO. A matéria versada no recurso especial há de ter sido objeto
de debate e decisão prévios na origem, ante a necessidade de prequestionamento. PRIVACIDADE - DADOS GRAVAÇÃO AMBIENTE. A regra é a proteção à privacidade. Viabiliza-se a gravação quando, em investigação
criminal ou processo penal, há a ordem judicial [TSE; REspe N° 344-26.2010.6.00.000; Rel. Min. Marco Aurélio
Mello; j. em 16.08.2012].
O relator, na ocasião, assentou que:
“a gravação ambiente submete-se à regra segundo a qual são invioláveis os dados, sendo que o afastamento da
proteção não pressupõe gravação subreptícia, escondida, dissimulada, por um dos interlocutores, mas sim
decorrente de ordem judicial, sempre vinculada à investigação criminal ou à instrução processual penal. Constitui
verdadeiro paradoxo reconhecer-se como válida gravação ambiente sem o conhecimento dos interlocutores,
tendo em conta admitir-se tal prova, observada a previsão constitucional, somente quando autorizada pelo Poder
Judiciário para instruir investigação criminal no processo penal.”
A Ministra Luciana Lóssio destacou, na oportunidade, que:
“Senhora Presidente, estou plenamente de acordo com o relator, Ministro Marco Aurélio. Não tenho a menor
dúvida de que esse tipo de gravação clandestina, não deve jamais ser usada para acusação. A gravação
clandestina é legítima para ser usada na defesa do cidadão; jamais para acusação. Podemos imaginar a que tipo
de trocas, num processo eleitoral, esse tipo de gravação pode levar. Um correligionário ou um apoiador que
passa a fazer gravações clandestinas, em jogo político, é muito perigoso. Ainda na terça-feira, no julgamento a
que o Ministro Gilson Dipp fez referência de sua relatoria, na sustentação oral do Procurador-Geral da República,
Roberto Monteiro Gurgel Santos, ele reconheceu que esse tipo de prova dá ensejo a verdadeiras armadilhas no
processo eleitoral. Devemos rechaçar isso o quanto antes e veementemente. Por essas razões, acompanho o
relator e os demais ministros”.
Desde então, a jurisprudência do TSE vem se firmando no sentido de inadmitir gravação ambiental desprovida
de autorização judicial.
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFERECIMENTO DE
DINHEIRO EM TROCA DE VOTOS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. CONTAMINAÇÃO. DEMAIS
PROVAS.
PROVIMENTO.
1. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, a gravação ambiental somente é viável mediante autorização
judicial e quando utilizada como prova em investigação criminal ou processo penal, sendo a proteção à
privacidade direito fundamental estabelecido na Constituição Federal a regra.
2. Provas derivadas de gravação ambiental ilícita não se prestam para fundamentar condenação por captação
ilícita de sufrágio, porquanto ilícitas por derivação.
3. Recurso especial provido. (REspe nº 602-30/MG, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJE de 17.2.2014)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. GOVERNADOR E VICE. GRAVAÇÃO ILÍCITA
POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. LICITUDE
DAS PROVAS DOS DEMAIS FATOS POR AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À GRAVAÇÃO ILÍCITA.
É ilícita a prova obtida por meio de interceptação ou gravação telefônica ou ambiental realizada sem prévia
autorização judicial. Precedentes. Na espécie, são ilícitas as provas produzidas por meio de gravações ambiental
e telefônica, tendo em vista a falta de autorização judicial.
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São ilícitas por derivação as provas que mantêm vinculação causal com a prova originariamente ilícita. Por outro
lado, as provas decorrentes de fonte autônoma revelam-se lícitas, visto que não são contaminadas pela mácula
originária. No caso dos autos, a AIJE foi fundamentada em fatos independentes entre si, supostamente ocorridos
em data e locais distintos e protagonizados por pessoas diferentes, e somente em relação a alguns deles foram
produzidas gravações ambientais e telefônicas. Assim, são ilícitas por derivação as provas referentes aos fatos
em que houve gravação ilegal. Por outro lado, são lícitas, a princípio, as provas referentes aos fatos em que não
houve gravação, já que derivam de fonte autônoma.
3. Agravos regimentais não providos. (AgR-RO nº 2727-35/RR, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE de
11.12.2014; sem grifos no original)
Ação de investigação judicial eleitoral. Captação ilícita de sufrágio. Gravação ambiental. Ilicitude da prova.
A atual jurisprudência do TSE tem assentado que a gravação ambiental sem prévia autorização judicial
consubstancia prova ilícita e não se presta para fins de comprovação do ilícito eleitoral. Precedentes: REspe nº
344-26, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28.11.2012; REspe nº 602-30, relª. Minª. Luciana Lóssio, DJe de
17.2.2014).
A captação ilícita de sufrágio foi reconhecida, na espécie, em face da gravação da conversa entre eleitor e o
candidato a prefeito, a qual é nula e, portanto, não consubstancia suporte para o reconhecimento do ilícito do art.
41-A da Lei nº 9.504/97, contaminando, via de consequência, os depoimentos das testemunhas ouvidas em
juízo,
pois
se
trata
de
prova
ilícita
por
derivação.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe nº 277-91/MG, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 28.11.2014; sem grifos no original)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2012.
PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. ILICITUDE DA PROVA.
DESPROVIMENTO.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a interceptação ou a gravação ambiental realizada
sem prévia autorização judicial constitui prova ilícita.
As demais provas constantes dos autos depoimentos prestados por um dos interlocutores e, ainda, por pessoa
referida
no
diálogo
são
ilícitas
por
derivação.
Agravo regimental desprovido.(AgR-REspe nº 328-40/MG, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE de
4.8.2014; sem grifos no original)
Em 2016, o TSE julgou dois habeas corpus, no âmbito dos quais a controvérsia foi novamente debatida, tendo a
Corte Eleitoral novamente reafirmado sua jurisprudência quanto à ilicitude da prova quando não precedida de
ordem judicial. Seguem as ementas dos julgados:
HABEAS CORPUS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL EM LOCAL PRIVADO. ILICITUDE. DEPOIMENTO DOS
AUTORES DA GRAVAÇÃO. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta Corte Superior
firmou orientação no sentido da ilicitude da prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem
autorização judicial e em violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores. Precedentes. 2. A exceção à
regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização
judicial ocorre quando a mídia registra fato que ocorreu à luz do dia, em local público desprovido de qualquer
controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade
(REspe nº 1660-34, rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.5.2015), o que não se aplica ao caso dos autos. 3. É
inadmissível, por derivação, o depoimento das pessoas que realizaram a gravação ambiental tida por ilegal.
Precedentes. 4. Ordem concedida. [Habeas Corpus nº 30808, Acórdão de 01/03/2016, Relator(a) Min. MARIA
THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 28/04/2016, p. 54]
ELEIÇÕES 2012. HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA PELOS ELEITORES QUE VENDERAM O
VOTO. LICITUDE DA PROVA. 1. A gravação ambiental que registra o crime de corrupção, quando realizada
pelos próprios eleitores que venderam o voto, pode ser utilizada contra eles no processo penal. Do contrário, a
eles seria permitido aproveitar-se da ilicitude a que deram causa. 2. A gravação ambiental não viola a
privacidade e intimidade de quem teve a iniciativa da diligência. 3. É irrelevante que a gravação ambiental tenha
sido considerada ilícita em relação ao prefeito em ações eleitorais julgadas por esta Corte. 4. Ordem denegada.
[Habeas Corpus nº 44405, Acórdão de 01/03/2016, Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS
MOURA, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 86, Data 05/05/2016, p. 39-40]
Aqui se faz uma observação: quando a situação fática de fundo não envolve a pretensão à intimidade e à vida
privada como nos julgados acima descritos, ou seja, quando a gravação ambiental é realizada em local público, o
TSE entende pela licitude da prova. Esse entendimento foi tomado nos autos do REspe nº 8547, no qual o
Ministro Herman Benjamim assentou que “vídeo realizado em local aberto ao público e sem nenhum controle de
acesso não está protegido pelas garantias constitucionais de privacidade e intimidade (art. 5º, X, da CF/88),
sendo, portanto, lícito”.
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Portanto, considerando a evolução acima apontada na jurisprudência do TSE, é possível se confirmar que a
gravação ambiental é lícita apenas (1) quando for autorizada judicialmente nos casos em que for realizada em
ambientes com pretensão de intimidade em locais privados, fechados ou em reuniões secretas, etc. e (2)
quando, independentemente de prévia autorização, for realizada em locais público/de acesso ao público, sem
pretensão de intimidade.
Voltando ao caso concreto, vê-se que o Representante juntou aos autos um áudio e três vídeos, mas todas
essas provas são ilícitas, à luz do entendimento jurisprudencial do TSE. O áudio, especificamente, porque foi
produzido clandestinamente por terceira pessoa, em ambiente residencial e sem autorização judicial e, os
vídeos, porque gravados em ambiente privado por pessoa não identificada, igualmente sem autorização judicial.
Diante do exposto, declaro a nulidade das provas ilícitas produzidas pelo Representante, consistentes em um
áudio e três vídeos gravados na mídia eletrônica juntada aos autos do processo 547-81.2016.6.20.0012 (fl. 23),
declarando também ilícitas as provas que dela decorreram, por derivação, em especial as degravações (fls…) e
os depoimentos judiciais a elas ligados, prestados por Francisca Rosa Henrique, Penha Rosa Henrique de
Vasconcelos, Jéssica Silva do Nascimento, Antônio Luiz da Silva, Maria Salete Soares da Silva, Edilson Soares
da Silva e Maria Eloisa do Rosário da Silva (fls...).
II.2. MÉRITO
Como já afirmado anteriormente, todas as preliminares foram decididas durante a fase instrutória, à exceção
daquelas que segundo este Juízo se confundiam com a questão de fundo, razão pela qual passo a julgar o
mérito.
II.2.1. CAUSA DE PEDIR DO PROCESSO 338-15.2016.6.20.0012
ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO
O abuso de poder econômico em matéria eleitoral se refere à utilização excessiva, antes ou durante a campanha
eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato,
partido ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das eleições. (AgRgRESPE nº 25.906, de
09.08.2007 e AgRgRESPE nº 25.652, de 31.10.2006).
O abuso de poder econômico se configura quando ocorre doação de bens ou de vantagens a eleitores de forma
que essa ação possa desequilibrar a disputa eleitoral e influenciar no resultado das eleições, afetando a
legitimidade e normalidade das eleições. Para o TSE, o abuso do poder econômico é a utilização, em benefício
eleitoral de candidato, de recursos patrimoniais em excesso.
(...)1. A utilização de recursos patrimoniais em excesso, públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato
em seu benefício eleitoral configura o abuso de poder econômico. 2. O significativo valor empregado na
campanha eleitoral e a vultosa contratação de veículos e de cabos eleitorais correspondentes à expressiva
parcela do eleitorado configuram abuso de poder econômico, sendo inquestionável a potencialidade lesiva da
conduta, apta a desequilibrar a disputa entre os candidatos e influir no resultado do pleito. (...) (RESPE Nº
191868, REL. MIN. GILSON DIPP, DE 04.08.2011).
(...)5. Na espécie, abusa do poder econômico o candidato que despende recursos patrimoniais, públicos ou
privados, dos quais detém o controle ou a gestão em contexto revelador de desbordamento ou excesso no
emprego desses recursos em seu favorecimento eleitoral. Nesse contexto, o subsídio de contas de água pelo
prefeito-candidato, consignado no v. acórdão regional, o qual se consumou com o favorecimento de 472 famílias
do município nos 2 (dois) meses anteriores às eleições, e a suspensão do benefício logo após o pleito configurase abuso de poder econômico com recursos públicos. (...) (RESPE Nº 28581, REL. MIN. FELIX FISCHER, DE
21.08.2008).
(...)1.O abuso de poder econômico concretiza-se com o mau uso de recursos patrimoniais, exorbitando os limites
legais, de modo a desequilibrar o pleito em favor dos candidatos beneficiários. (Rel. Min. Arnaldo Versiani, RO
1.472/PE, DJ de 1º.2.2008; Rel. Min. Ayres Britto, RESPE 28.387, DJ de 20.4.2007).
2. Não se desconsidera que a manutenção de albergues alcança finalidade social e também se alicerça no
propósito de auxiliar aqueles que não possuem abrigo. Entretanto, no caso, não se está diante de simples
filantropia que, em si, é atividade lícita. Os recorridos, então candidatos, despenderam recursos patrimoniais
privados em contexto revelador de excesso cuja finalidade, muito além da filantropia, era o favorecimento
eleitoral de ambos (art. 23, § 5º, e art. 25 da Lei nº 9.504/97).
3. A análise da potencialidade deve considerar não apenas a aptidão para influenciar a vontade dos próprios
beneficiários dos bens e serviços, mas também seu efeito multiplicativo. Tratando-se de pessoas inegavelmente
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carentes, é evidente o impacto desta ação sobre sua família e seu círculo de convivência. (...) (RO Nº 1445, REL.
MIN. MARCELO RIBEIRO, DE 06.08.2009).
O abuso do poder político, por sua vez, ocorre nas situações em que o detentor do poder vale-se de sua posição
para agir de modo a influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de voto. Caracteriza-se, dessa forma, como
ato de autoridade exercido em detrimento do voto.
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DE PODER CONCEITO ABERTO - ANÁLISE CASUÍSTICA - UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
PARA BENEFICIAR CANDIDATURA - INCIDÊNCIA NA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ARTIGO 73,
INCISO III, DA LEI N.º 9.504/97 - GRAVIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA - ABUSO DO PODER POLÍTICO
CONFIGURADO - FORTE INFLUÊNCIA DO PODER ECONÔMICO NA CAMPANHA ELEITORAL IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS NA
DATA DO PLEITO - PADRONIZAÇÃO DO FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE HOSPITAL QUE PRESTA
SERVIÇO PÚBLICO (ART. 73, INCISO V, DA LEI N.º 9.504/97)- CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO COMPRA DE VOTOS EM TROCA DE SACOS DE CIMENTO - PROMESSA DE DOAÇÃO DE QUANTIA
SIGNIFICATIVA DE DINHEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS - DOAÇÃO DE BICICLETAS A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES POR EMPRESÁRIO FINANCIADOR DA CAMPANHA DOS RECORRENTES IRREGULARIDADE NA DOAÇÃO EFETIVADA À INSTITUIÇÃO, COM VIOLAÇÃO AO ART. 27, IV, DA RES.
23.376/2012 - GRAVIDADE DAS CONDUTAS - ABUSO DO PODER ECONÔMICO - CONFIGURAÇÃO DESPROVIMENTO Em face do caráter aberto e flexível do conceito de abuso de poder, faz-se necessário,
diante das especificidades de cada caso concreto, aferir a gravidade das circunstâncias em que o ato foi
praticado para fins de enquadrá-lo como abusivo, consoante alteração trazida pela Lei da Ficha Limpa, ao inserir
o inciso XVI ao artigo 22 da LC n.º 64/90. Evidenciado o uso da máquina administrativa municipal para beneficiar
candidatura, por meio da utilização do trabalho de servidores públicos durante o horário de expediente, há que
se reconhecer o abuso do poder político em detrimento da normalidade e legitimidade do pleito, ressaltando-se a
gravidade da conduta, que além de abusiva, incidiu na conduta vedada prevista no artigo 73, inciso III, da Lei n.º
9.504/97. Demonstrada nos autos, a forte influência do poderio econômico a macular a eleição majoritária
realizada no âmbito municipal, por meio da ocorrência de diversas irregularidades de natureza grave na
prestação de contas dos candidatos, indicando a arrecadação de recursos/realização de despesas à margem de
registro nas contas de campanha e a superação do limite de gastos previamente informado à Justiça Eleitoral.
Abuso do poder econômico caracterizado, ainda, pelas seguintes práticas: a) distribuição de significativa
quantidade de camisetas padronizadas na data do pleito; b) padronização do fardamento de funcionários de
hospital que presta serviço público mediante convênio com o Sistema Único de Saúde, incidindo também na
conduta vedada prevista no art. 73, inciso V, da Lei n.º 9.504/97; c) captação ilícita de sufrágio por meio da
compra do voto de eleitores em troca de sacos de cimento; e d) promessa de doação, pelo principal financiador
da campanha dos candidatos, de significativa quantia em dinheiro a entidades filantrópicas, condicionada à
vitória destes últimos nas urnas. e) doação de bicicletas a crianças e adolescentes por empresário financiador da
campanha dos recorrentes. f) Irregularidade na doação efetivada pelo Colégio Mater Christi, com violação ao art.
27, IV, da Res. 23.376/2012. Gravidade das condutas que, além de abusivas, incidiram em outros ilícitos
eleitorais e afetaram a legitimidade e regularidade do pleito majoritário realizado na localidade. Recurso a que se
nega provimento.(TRE-RN - AIJE: 41767 RN, Relator: FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS, Data de
Julgamento: 13/02/2014, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 14/02/2014, Página 04/05)
II.2.2. CAUSA DE PEDIR DO PROCESSO 339-97.2016.6.20.0012
CONDUTA VEDADA
A Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997 estabelece normas para a realização das eleições e relaciona
condutas proibidas aos agentes públicos durante um certo período anterior à data das eleições e também, em
alguns casos, durante um período posterior a elas.
O objetivo visado com essas proibições, que estão basicamente elencadas no art. 73 da lei mencionada, é o de
preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Além disso, essas proibições
também possuem o propósito de coibir abusos do poder de administração, por parte dos agentes públicos, em
período de campanhas eleitorais, em benefício de determinados candidatos ou partidos, ou em prejuízo de
outros.
A lei procura manter a igualdade entre os diferentes candidatos e partidos, evitando que qualquer agente público
possa abusar de suas funções, com o propósito de trazer com isso algum benefício para o candidato ou para o
partido de sua preferência.
Comprovada quaisquer das condutas vedadas, é possível a aplicação de sanções, tal como previsto no mesmo
artigo 73 da Lei das Eleições, ou seja, suspensão imediata da conduta vedada, multa no valor de cinco mil a cem
mil UFIRs, cassação do registro de sua candidatura ou de seu diploma, caso tenha obtido sucesso na eleição.
São vedadas por lei as seguintes condutas:
“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
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I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes
à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do
Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou
por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena
de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e
dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos
Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério
da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos
gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo
estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.”
II.2.3. CAUSA DE PEDIR DO PROCESSO 547-81.2016.6.20.0012
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
Conforme disposto no art. 41-A da Lei n° 9.504/1997, com as alterações procedidas pela Lei n° 9.840/1999,
“constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor,
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil
UFIR e cassação do registro ou do diploma”.
Segundo Reis (2006, p. 23):
“Captação ilícita de sufrágio é a expressão jurídica que designa o fenômeno da compra de votos, ou seja, a
alienação ou tentativa de alienação do direito de opção eleitoral em troca de um valor manifestado sob a forma
de bem ou vantagem de qualquer natureza.” (REIS, Márlon Jacinto. Uso eleitoral da máquina administrativa e
captação ilícita de sufrágio. Rio de Janeiro: FGV, 2006).
Para Almeida (2012, p. 529):
“Há captação ilegal de sufrágio quando o candidato doa, oferece, promete, ou entrega, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o
registro da candidatura até o dia da eleição.” (ALMEIDA, Roberto Moreira de. Elementos configuradores da
captação ilícita de sufrágio. In: ______. Curso de direito eleitoral: teoria, jurisprudência e questões com gabarito
oficial e comentários. 6. ed. ampl. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2012. cap. 12).
De acordo com Santana e Guimarães (2012, p. 194):
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“Define-se a captação de sufrágio como uma espécie de conduta vedada, punida com multa de mil a cinquenta
Ufirs e a cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento estabelecido no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990”. (SANTANA, Jair Eduardo; GUIMARÃES, Fábio Luís. Captação de sufrágio. In:
______. Direito eleitoral: para compreender a dinâmica do poder político. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
cap. 25).
É preciso deixar claro, de início, que a jurisprudência do TSE se posiciona claramente, desde muitos anos, no
sentido de que promessas genéricas, sem o objetivo de satisfazer interesses individuais e privados, não são
capazes de ensejar a caracterização da captação ilícita de sufrágio.
Portanto, a promessa de manter ou criar programa municipal de benefícios, por exemplo, não determina a
incidência do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. AG 4.422. rel. Min. Fernando
Neves. Julgamento: 9.12.2003. Diário da Justiça do Tribunal Superior Eleitoral: 02.02.2004. No mesmo sentido:
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.). Vale mencionar, ainda, uma das últimas decisões do TSE em relação ao
tema:
[...] A exposição de plano de governo e a mera promessa de campanha feita pelo candidato relativamente ao
problema de moradia, a ser cumprida após as eleições, não configura a prática de captação ilícita de sufrágio.
[...] Não há como se reconhecer a conduta descrita no art. 41-A da Lei n° 9.504197 quando, a despeito do pedido
de voto, não ficou comprovado o oferecimento de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza (BRASIL.
Tribunal Superior Eleitoral. AgR-AI 196558. rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares. Julgamento: 30.11.2010.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral: 4/2/2011.)
Assim, vê-se claramente que a promessa de vantagem pessoal em troca de voto é parte integrante da conduta
de captação ilícita de sufrágio, sem a qual se torna inviável a representação.
Ademais, para que a representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio seja viável, preciso se faz que se
demonstre a participação do candidato ou de terceiro que tenha agido a seu mando, pois, para fins de
enquadramento no artigo 41-A da Lei 9.504/97, o candidato deve ter algum grau de participação, podendo ser
direta, indireta ou mesmo presumida.
O TSE admite a aplicação das sanções previstas à captação ilícita de sufrágio apenas nos casos em que o
candidato concorra de alguma maneira para a caracterização do ilícito, “sob pena de não se estabelecer o liame
entre os sujeitos ativo e passivo da captação vedada de sufrágio” (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. RO 1539.
rel. designado Min. Henrique Neves da Silva. Julgamento: 23.11.2010. Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral: 04.02.2011).
Marino Pazzaglini Filho ensina ser indispensável, para a configuração da captação ilícita, a prova de participação
direta ou indireta do candidato representado. Participação, inclusive, que pode se caracterizar na explícita
anuência às práticas ilícitas objeto de apuração, desde que haja prova nesse sentido. (PAZZAGLINI FILHO,
Marino. Eleições gerais 2010: elegibilidade e inelegibilidades, registro de candidatos... Op. cit. p. 133).
Sobre o tema, veja-se o seguinte entendimento do TSE:
“Para a caracterização da captação de sufrágio, é indispensável a prova de participação direta ou indireta dos
representados, permitindo-se até que o seja na forma de explícita anuência da conduta objeto da investigação,
não bastando, para a configuração, o proveito eleitoral que com os fatos tenham auferido, ou a presunção de que
desses tivessem ciência” (BRASIL Tribunal Superior Eleitoral. RESPE 21327. rel. Min. Ellen Gracie. Julgamento:
04.03.2004. Diário da Justiça do Tribunal Superior Eleitoral: 31.08.2006).
Nesse sentido, cumpre ressaltar o §1º do artigo 41-A da Lei das Eleições, acrescentado pela Lei nº 12.034/09:
“Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do
dolo, consistente no especial fim de agir”.
Por isso é que se exige, para a caracterização do ilícito, prova robusta da finalidade de obter o voto do eleitor, e
não apenas indícios ou presunções (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. RESPE 36335. Op. cit. p. 12). A
intenção dolosa é, portanto, imprescindível para a sua configuração.
II.2.4. DA POTENCIALIDADE DO ATO LESIVO
Segundo a jurisprudência do TSE, para aprovação da cassação prevista no art. 22 da LC nº 64/90, não há
necessidade de provar o envolvimento ou a responsabilidade do candidato beneficiado.
Basta a comprovação de que o ato praticado tenha, efetivamente, influenciado os resultados da eleição.
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Com a edição da LC nº 64/90, houve quem defendesse a necessidade do nexo de causalidade para configurar a
conduta ilegal. Segundo esse entendimento, seria preciso que a eleição do candidato beneficiado tivesse
decorrido de ato ilícito praticado, porém tal percepção foi logo ultrapassada, já que é impossível saber se um
candidato foi vitorioso devido à prática de ato abusivo.
Com isso, passou-se a exigir o “requisito da potencialidade do ato lesivo”, ou seja, aquilo que envolve práticas
significativamente capazes de causar influência da ação ilícita no resultado das eleições.
Considerando as dificuldades para avaliação do requisito da potencialidade, o legislador alterou o quesito exigido
para caracterização da infração, conforme inciso XVI, do artigo 22 da LC nº 64/90:
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010).
Assim, o julgador deverá analisar o caso diante da gravidade dos fatos.
II.2.5. DAS PROVAS JUNTADAS NOS PROCESSOS
Sobre o item prova, foram juntados aos autos gravações ambientais, documentos e depoimentos judiciais, com
compartilhamento de provas deferido e cuja análise passa este Juízo a proferir.
II.2.5.1. DOCUMENTOS
AIJE 338-15.2016.6.20.0012 – o investigante juntou com a inicial unicamente uma mídia eletrônica contendo
arquivos, entre eles fotografias e vídeos (fl. 08).
Com a defesa, foram apresentados diversos documentos (fls. 58/123 e 165 e 180, dentre eles:
a) decreto reduzindo a jornada de trabalho no âmbito do poder executivo a partir de 25 de agosto de 2016;
b) requerimento de férias não preenchido;
c) certidão contendo a informação de que Leonardo Lisboa era o Presidente da Associação Cultural Fronteira do
Agreste, datados de 2011;
d) documento em forma de ofício sem numeração ou protocolo de recebimento, datado de 2014 e assinado por
Leo Lisboa;
e) Estatuto da Associação Cultural Fronteira do Agreste, assindo por Leo Lisboa;
f) Edital do programa Brasil Carinhoso;
G) Leis municipais (8 ao todo), que dispõem da autorização para a Prefeitura de Passa e Fica doar terrenos,
datadas entre18.09.2015 e 06.07.2016;
Durante a audiência de instrução e após, foram juntados os documentos de fls. 215/230, dentre eles:
a) Termo de reversão patrimonial;
b) Assinaturas de Pedro Claudino, colhida durante a audiência;
c) Comprovante de publicação da Lei Municipal 453/2015;
d) Fotografias de eventos da Prefeitura de Passa e Fica com a participação de Leo Lisboa em posição de
destaque;
e) Termo de doação de terreno a Pedro Claudino;
f) atas do comitê municipal de gestão administrativa dos meses de julho, agosto e setembro de 2016;
g) processo administrativo destinado a doação dos lotes que compõem o distrito mecânico comercial de Passa e
Fica;
h) cópia integral dos processos 543-44.2016.6.20.0012, 545-14.2016.6.20.2016 e 546-96.2016.6.20.0012
(provas compartilhadas – fls. 624/625);
RE 339-97.2016.6.20.0012 (conduta vedada) – O representante juntou com a inicial uma mídia eletrônica
contendo cópias de documentos (fl. 05).
Com a defesa foram juntados os documentos de fls. 41/96.
RE 547-81.2016.6.20.0012 (Captação Ilícita de Sufrágio) – o representante apresentou com a inicial alguns
documentos. Contudo, ao que interessa para o caso em concreto, pode-se elencar os seguintes:
Nota com assinatura de Leo Lisboa, beneficiando a pessoa de Pedro Claudino da Silva, a pedido de Netto Pinto
(fl. 16);
____________________________________________________________________________________________________________________
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 2017, Número 218

Natal, quarta-feira, 6 de dezembro de 2017

Página 31

Termo de doação assinado por Pedro Lisboa e Pedro Claudino da Silva, datado de 30.03.2016 (fl. 17);
Termo de reversão patrimonial do imóvel doado a Pedro Claudino da Silva, datado de 07.10.2017 (fl. 18);
Solicitação de exame com anotações no verso (fls. 19/20).
As provas colhidas no processo 338-15.2016.6.20.0012 foram compartilhadas com o presente processo,
servindo igualmente como prova, conforme consta das fls. 83/85 dos autos 547-81.2016.6.20.0012.
II.4.2. DEPOIMENTOS JUDICIAIS
AIJE 338-15.2016.6.20.0012 e RE 339-97.2016.6.20.0012 (abuso do poder político e econômico e conduta
vedada) – foram colhidos os depoimentos de Alexandre Montenegro Cavalcanti, Diego Carneiro de Medeiros e
Lillyan Dayana Sena de Araújo (fl. 207), durante a primeira audiência de instrução, e, Orlando Rodrigues Silva,
Pedro Claudino da Silva, Willian Davi de Queiroz Medeiros, Antônio Gomes Soares, José Marcelo Guedes
Soares e Josafar de Lima Vicente (fls. 230/231), durante a audiência de continuação.
RE 547-81.2016.6.20.0012 (captação ilícita de sufrágio) – foram colhidos os depoimentos de Francisca Rosa
Henrique, Penha Rosa Henrique de Vasconcelos, Jéssica Silva do Nascimento, Antônio Luiz da Silva e Maria
Salete Soares da Silva (fl. 125), durante a primeira audiência de instrução, bem como Edilson Soares da Silva e
Maria Eloisa do Rosario da Silva (fl. 136), produzidos durante a audiência de continuação.
Os depoimentos de Francisca Rosa Henrique, Penha Rosa Henrique de Vasconcelos, Jéssica Silva do
Nascimento, Antônio Luiz da Silva, Maria Salete Soares da Silva, Edilson Soares da Silva e Maria Eloisa do
Rosário da Silva, produzidos nos autos do processo 547-81.2016.6.20.0012, não serão reproduzidas nem
valoradas neste decisum, por terem sido declaradas ilícitas por derivação no item II.1 acima.
Quanto aos depoimentos remanescentes, este Juízo irá proceder primeiramente com a análise e valoração dos
depoimentos testemunhais colhidos sob o compromisso de dizer a verdade, deixando para valorar os
depoimentos prestados por informantes num segundo momento, caso corroboradas por outras provas lícitas
contidas nos autos. Sobre a importância do depoimento testemunhal, tem-se:
Testemunha “[...] é a pessoa que declara ter tomado conhecimento de algo, podendo, pois, confirmar a
veracidade do ocorrido, agindo sob o compromisso de estar sendo imparcial e dizendo a verdade” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais. 2006. p. 427).
Importante destacar que o posicionamento do TSE segue no sentido da possibilidade de se admitir a prova
exclusivamente testemunhal, bastando que ela demonstre, consistentemente, a ocorrência do fato (BRASIL.
Tribunal Superior Eleitoral. AgR-AI 234666. rel. Min. Marcelo Ribeiro. Julgamento: 25.08.2011. Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral: 23.09.2011), não podendo ser, em virtude das consequências geradas,
vaga, contraditória ou inconclusiva. Os depoimentos devem ser firmes e coesos, narrando os fatos e suas
circunstâncias com apurada similitude, além de demonstrar, com segurança, a ocorrência do fato (BRASIL.
Tribunal Superior Eleitoral. AgR-AI 234666. Op. cit. p. 18).
Passo, pois, a descrever os depoimentos remanescentes, ou seja, que não foram declarados ilícitos nesta
sentença:
ALEXANDRE MONTENEGRO CAVALCANTI (fl. 207), testemunha compromissada, Chefe do Cartório da 12ª
Zona Eleitoral, falou especificamente sobre Jailson Floriano do Nascimento, confirmando que ele era funcionário
público municipal e também representante da coligação Passa e Fica Continua Crescendo, e que frequentava o
cartório eleitoral com regularidade para tratar de assuntos ligados à Prefeitura e à coligação, o que ocorreu tanto
no período pré-eleitoral quanto no período eleitoral, do registro da candidatura até a eleição.
É bem verdade que o depoente não soube precisar quando especificamente Jailson esteve no Cartório Eleitoral
para tratar de assuntos de interesse da coligação, contudo, foi enfático ao afirmar que o citado servidor público lá
compareceu tanto num período quanto no outro, para tratar de assuntos de interesse da coligação dos
investigados/representados.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS (fl. 207), testemunha compromissada, servidor do Cartório da 12ª Zona
Eleitoral, também falou unicamente sobre Jailson Floriano do Nascimento, confirmando o depoimento de
Alexandre Montenegro Cavalcanti, acrescentando que via frequentemente Jailson no Cartório Eleitoral no
período pré-eleitoral, até o dia 15 de agosto, quando o expediente ainda era das 08 às 13hs, resolvendo
questões partidárias.
LILLYAN DAYANA SENA DE ARAÚJO (fl. 207), testemunha compromissada, eleitora de Passa e Fica, falou
apenas sobre as carreatas realizadas pelos investigados/representados em período vedado, afirmando ter visto
em 17.7.2016 uma intensa movimentação com aglomeração de carros e com rota de percurso, puxada por um
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carro grande, com buzinas e palavras de ordem e predominância da cor vermelha, ocasião em que os
participantes faziam gestos com as mãos mostrando a letra L, gesto este utilizado durante toda a campanha de
Leo Lisboa.
Apesar de ter afirmado não lembrar de ter visto Leo Lisboa e Lula Caboclo no que chamou de carreata,
confirmou que posteriormente viu fotos produzidas durante o evento, no facebook, marcando a presença de
ambos.
Sobre a segunda carreata mencionada na AIJE, afirmou que só tomou conhecimento dela através das redes
sociais, quando foram postadas fotos e comentários sobre o evento, tendo observado nessas fotos igualmente a
participação de Leo Lisboa e Lula Caboclo.
Quanto à terceira movimentação a depoente afirmou não lembrar da sua ocorrência a não ser por boatos na
cidade.

Quanto à participação dos Investigados/Representados em eventos oficiais da Prefeitura, a depoente lembra
especificamente de ter visto Leo Lisboa no mês de outubro de 2015, também no palco do clube de festas da
cidade, entregando um brinquedo para uma criança, na condição de representante da prefeitura. Disse que não
ficou no local e nada mais sabe sobre o ocorrido.
Afirmou ainda que apesar de não ser funcionário da Prefeitura nem morador de Passa e Fica, Léo Lisboa
começou a participar dos eventos da cidade em 2015 e os comentários eram de que ele o fazia representando
muitas vezes a própria Prefeitura, com o interesse eleitoral.
Informou ter visto em fotos no facebook, inclusive do próprio Léo Lisboa, a sua participação em evento de
distribuição de óculos para crianças, distribuição de sementes, reunião de equipes da prefeitura, entrega de
quiosques na feira livre e de cestas básicas nos sítios, este último na ocasião do seu aniversário de 2016.
Esclareceu também ter ouvido o então Prefeito Pepeu ter falado em rádio da cidade elogiando o representado
Léo Lisboa, além de ter tomado conhecimento da realização de cavalgada em maio de 2016, muito embora não
se recorde da participação dos representados.
Quanto às fotos apresentadas, algumas a depoente lembrava ter visto nas redes sociais, outras não.
Em que pese os Investigados/Representados terem impugnado o depoimento de Lillyan alegando indução no
momento da apresentação de fotografias, considero seus argumentos improcedentes pois todos os eventos
contidos nas fotos já tinham sido mencionados anteriormente pela depoente.
Ademais, durante todo o depoimento prestado Lillyan se mostrou equilibrada e coerente com suas afirmações,
sempre deixando claro aquilo que não sabia ou o que não tinha visto nem ouvido falar. As fotos apresentadas
não foram diferentes, tanto que em inúmeras vezes ao observar a foto mostrada preferia dizer que não sabia,
não tinha visto e nem tinha ouvido falar, não havendo motivo plausível para anular qualquer parte de seu
depoimento.
ORLANDO RODRIGUES SILVA (fl. 230), testemunha contraditada e não compromissada, por ser opositor
político declarado do grupo dos investigados/representados e por já ter demandado judicialmente contra Pedro
Lisboa.
Destaco que o informante, falando sobre as movimentações realizadas em período vedado, noticiadas no
processo 338-15.2016.6.20.0012, confirmou o depoimento de Lillyan no que se refere a realização da primeira
carreata, afirmando estar repleta de carros, de pessoas, de motos e que chegou a ver de longe a movimentação.
Quanto às duas outras movimentações, confirmou tal como no depoimento de Lillyan que só tomou
conhecimento delas por meio das redes sociais.
Também destaco que o informante confirmou o depoimento de Lillyan quanto à participação de Leo Lisboa em
vários eventos da prefeitura, dando ênfase à mostra cultural de Passa e Fica, e também em evento para
crianças, de creches, encerramento de campeonato de futebol, dia das mães, eventos da assistência social, e
que estas participações foram registradas através de fotografias juntadas aos autos que, segundo afirma,
também foram postados no facebook e em blog regional.
O informante também destacou a doação de mais de 500 cestas básicas por Leo Lisboa no mês do seu
aniversário (maio/2016), e de terrenos no distrito mecânico comercial (março/2016), bem como de canteiros
públicos (início de 2016), quiosques (junho/2016) e de óculos (2016), pelo então prefeito Pedro Lisboa,
confirmando assim o conteúdo de fotos contidas na exordial da AIJE.
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Ainda consta do depoimento de Orlando que em 2016 foram distribuídos benefícios aos adolescentes advindos
do programa federal Brasil Carinhoso, assim como também foram distribuídos alimentos e bebida em cavalgada
realizada no mês de maio de 2016, com transporte realizado pela própria prefeitura, cuja prova documental
também consta dos autos.
Aqui se pontua, por necessário, o equilíbrio e a riqueza do depoimento do citado informante que, apesar de ter
sido contraditado, nada mais fez em juízo senão confirmar as demais provas carreadas aos autos, de forma
tranquila e equilibrada, prestando declarações sobre os fatos que afirmou conhecer, com riqueza de detalhes,
seja por ter presenciado, seja por ter tomado conhecimento através das redes sociais.
PEDRO CLAUDINO DA SILVA (fl. 230), testemunha contraditada e não compromissada, por inimizade pessoal
com Pedro Lisboa, esclareceu que recebeu um terreno através de Leo Lisboa, da prefeitura, na forma de
doação, em troca de voto, e que a prefeitura procedeu com a reversão da doação por não ter participado dos
comícios. As demais informações não foram comprovadas através de outras provas, razão pela qual deixo de
mencioná-las ou mesmo valorá-las positivamente por não possuem conteúdo comprobatório sólido.
WILLIAN DAVI DE QUEIROZ MEDEIROS (fl. 231), testemunha contraditada e não compromissada, por ser
servidor público municipal concursado, exercendo função de confiança em cargo comissionado. Informou, em
harmonia com as demais provas, que Pedro Claudino recebeu um terreno na região industrial comercial e que
seu lote foi revertido para o patrimônio da Prefeitura por não ter construído seu comércio no local, dentro do
prazo estabelecido pela lei. Também afirmou que outros donatários também não construíram no prazo legal, mas
apenas o lote de Pedro Claudino foi novamente incorporado ao patrimônio da Prefeitura. Por fim, confirmou a
participação de Leo Lisboa em eventos da Prefeitura, muito embora de forma extremamente lacônica e evasiva.
ANTONIO GOMES SOARES (fl. 231), testemunha contraditada e não compromissada, prestador de serviços
para a Prefeitura e pai do informante José Marcelo Guedes Soares, nada trouxe de conteúdo em suas
informações, que fosse capaz de comprovar qualquer dos fatos afirmados pelos autores.
JOSÉ MARCELO GUEDES SOARES (fl. 230), testemunha contraditada e não compromissada, por prestar
serviços à prefeitura. Apesar de evasivo e lacônico, prestou informações confirmando a doação de 500 cestas
básicas por Leo Lisboa e que apesar de tê-los repassado à pastoral para fazer a distribuição, foi pessoalmente
fazer as entregas.
WISTON JOSE PESSOA FELIX (fl. 231), testemunha contraditada e não compromissada, por ser Secretário de
Agricultura Municipal da Prefeitura de Passa e Fica. Confirmou apenas a ocorrência de dois eventos ligados à
sua pasta, especificamente a entrega de sementes e a inauguração da nova sede da secretaria com divulgação
de ações promovidas pela mesma, tendo sido bem lacônico e evasivo quanto às perguntas referentes à Leo
Lisboa. Contudo, ainda confirmou a presença de Leo Lisboa nos eventos da Prefeitura e também a ocorrência de
carreata fora do período permitido por lei.
ELAYNE DINARA CORDEIRO DA SILVA (fl. 230), testemunha contraditada e não compromissada, por ter
exercer um cargo comissionado da Prefeitura em 2016. Apesar de ter demonstrando saber mais do que
propriamente falou, foi em geral evasiva e lacônica, principalmente quando perguntado sobre as férias de Jailson
Floriano do Nascimento. No entanto, sua expressão corporal falou mais que suas palavras.
JAILSON PERCÍLIO DE OLIVEIRA (fl. 231), testemunha contraditada e não compromissada, por exercer a
função de Secretário de Finanças do Município de Passa e Fica. Chamou a atenção o fato de só possuir o
segundo grau, de ter feito um único curso técnico (agrícola) em toda sua vida, e de ter sido aprovado em
concurso público para a função de Auxiliar para Serviços Diversos, e mesmo assim ocupar cargo importante e
estratégico da prefeitura, há anos, nada sabendo dizer sobre sua pasta. Sobre os fatos contidos no processo,
pouco acrescentou. Contudo, mesmo se mostrando alheio a tudo ao seu redor, ainda assim confirmou a
presença de Leo Lisboa em alguns eventos da Prefeitura e a distribuição de cestas básicas pela pastoral,
doadas por Leo Lisboa, esclarecendo também que no dia da entrega Leo Lisboa esteve no local e realizou
pessoalmente a entrega.
FRANCISCO PINTO FERREIRA (fl. 636), testemunha contraditada e não compromissada, por ser funcionário da
Prefeitura, mediante cargo comissionado, na função de Secretário de Gabinete. Confirmou a doação para Pedro
Claudino de um lote no distrito mecânico comercial e que só viu construído no local apenas um lava-jato, bem
como que sabe dizer que Pedro Claudino era conhecido por ser adversário política de Pepeu. Quanto às
atividades desenvolvidas por alguns dos donatários, considerando que o depoente foi ouvido como declarante e
que não há outras provas a respeito do informado, deixo de valorar esse ponto do depoimento.
ELIZEU CLAUDINO DA SILVA (fl. 636), testemunha contraditada e não compromissada, irmão de Pedro
Claudino e donatário de lote do distrito mecânico-comercial, apesar de ser analfabeto e pessoa de pouco
conhecimento, demonstrando muito medo em responder, confirmou a doação de um terreno do distrito mecânico
para sua pessoa em março de 2016 e que, apesar de não ter construído no local, não teve seu lote tomado de
volta pela Prefeitura.
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VERÔNICA PEREIRA DE AZEVEDO (fl. 636), testemunha contraditada e não compromissada, por ter declarado
seu voto em favor dos Investigados/Representados. Confirmou ter sido beneficiada com um quiosque doado pela
Prefeitura e nada mais.
II.5. ANÁLISE DOS PROCESSOS REUNIDOS
Passo, pois, a analisar as provas contidas nos autos, excluindo-se, para tanto, as declaradas ilícitas, como já
bem fundamentado no item II.1.
Relembro aqui que os processos ora em análise foram reunidos por determinação judicial contida à fl. 204 do
processo 338-15.2016.6.20.0012, à fl. 138 do processo 339-97.2016.6.20.0012 e à fl. 84 do processo 54781.2016.6.20.0012, todos eles com compartilhamento de provas entre si, deferido por este Juízo, conforme
consta da decisão de fls. 83/85 da RE 547-81.2016.6.20.0012, atitude adotada visando evitar julgamentos
conflitantes de um lado e aproveitamento das provas em todos os processos, indistintamente, por outro.
Inicialmente, porém, se faz necessário discorrer sobre a vida política do Município de Passa e Fica.
Historicamente, o referido município sempre esteve representado politicamente por um mesmo grupo familiar, ao
qual pertencem os Investigados/Representados Leo Lisboa e Pedro Lisboa, conforme inclusive bem explanado
pelo informante Orlando Rodrigues Silva; situação esta aliás inconteste, que inclusive independe de prova por
ser pública e notória.
Nunca, repita-se, desde sua emancipação na década de 60, um opositor ao grupo político dos Investigados,
chegou a ocupar o cargo de Prefeito no Município de Passa e fica.
E nas eleições de 2016 não foi diferente.
Dado importante para se analisar os processos acima epigrafados se refere ao resultado das eleições de 2016
no Município de Passa e Fica. Segundo se extrai do site do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, a diferença entre o
primeiro (Investigado Leo Lisboa) e o segundo candidato (Investigante Everaldo Bezerra Guedes), nas eleições
municipais de 2016, foi de 233 votos, apenas.
Pedro Lisboa, então Prefeito de Passa e Fica, escolheu o sobrinho Leo Lisboa seu sucessor. Tudo bem
orquestrado desde o início, quando, no segundo semestre de 2015 Leo Lisboa, passou a participar
ostensivamente dos eventos da Prefeitura e sempre em posição de destaque, graças ao apoio do seu tio, Pedro
Lisboa, que desde então lhe deu carta branca para exercer influência no eleitorado de Passa e Fica, das mais
variadas formas, como veremos a seguir.
No processo 338-15.2016.6.20.0012, mostra cultural, conferência da assistência social, festa em creches da
prefeitura, dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, entrega de quiosques e de óculos, festa dos idosos,
inauguração da secretaria municipal de agricultura, distribuição de sementes, nada lhe passava desapercebido.
As fotografias e os depoimentos colacionados aos autos do processo 338-15.2016.6.20.0012(fls. 08, 207, 230 e
231) descrevem bem essa situação. Não houve um evento sequer que o então candidato não se fizesse
presente, à frente de todos, como se num palanque eleitoral estivesse.
Não bastasse a massificação da figura de Leo Lisboa em eventos oficiais da Prefeitura de Passa e Fica, repitase, ligando sua pessoa à Prefeitura, o próprio Pedro Lisboa (então Prefeito), em conluio com Leo Lisboa (já précandidato declarado), tratou de organizar e liderar passeatas em período vedado, de grandes proporções,
bastante divulgadas nas redes sociais, orquestrando assim a sua transformação, até então pouco conhecido, em
figura popular.
Da mesma forma, o seu vice, Lula Caboclo, sempre ao seu lado, dispondo direta e pessoalmente das benesses
advindas da posição privilegiada e de destaque de Leo Lisboa. As fotografias e os depoimentos judiciais contidos
na investigação eleitoral mostram bem a irregularidade (fls. 08, 207, 230 e 231 do processo nº 33815.2016.6.20.0012).
Leo Lisboa e Lula Caboclo não só foram beneficiados pelas idéias de Pedro Lisboa, como também delas
participaram ativa e acentuadamente, não podendo alegar ignorância dos acontecimentos nem que quisessem,
pois delas participaram lado a lado.
Os depoimentos testemunhais, aliados aos vídeos e às fotografias juntadas ao processo de investigação eleitoral
processo nº 338-15.2016.6.20.0012 (fls. 08, 207, 230 e 231), mostram o tamanho do poder político exercido, sem
deixar margem para dúvidas.
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Fila de carros, motos e pessoas seguindo carro de som. Arrastão de um aglomerado de indivíduos vestindo a
mesma cor. Buzinaço. Bandeiras, adesivos e o L de Leo Lisboa bem disseminado nas fotografias. Tudo em prol
da divulgação do nome daquele que estaria vindo para assumir o lugar do seu tio.
Três ao todo. Três carreatas realizadas em período vedado.
A primeira em 3.7.2016 (gerando inclusive multa por propaganda irregular extemporânea, com base no artigo 36
da Lei das Eleições, conforme demonstrado às fls. 65/68 do processo 338-15.2016.6.20.0012, já transitado em
julgado), a segunda em 17.7.2017 e a terceira, muito embora em data não evidenciada nos autos, conhecida
apenas por publicações nas redes sociais, sabe-se realizada igualmente em período vedado, o que foi
confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo.
Veja-se que o próprio beneficiado, Leo Lisboa, postava em seu mural, no facebook, o sucesso dos eventos. Um
deles, aliás, datado de 16.7.2017, contendo vídeo e fotografias, com mais de 2.000 visualizações, continha a
seguinte frase:
“Reunião do PSD no Fernando! Um show de imagens para vocês. #LeoLisboa #LL #PassaeFica #Eleições
#OQueéBomNMudaRENOVA”. O vídeo e as fotografias publicadas revelam uma grande movimentação na
localidade denominada Fernando, com carreata e arrastão de uma massa que no seu geral usava a cor do grupo
político dos investigados. Tudo isso, no período vedado.
Verdadeira propaganda eleitoral fora de época, cujas fotos e vídeos mostram a grandiosidade do evento, assim
como também o poder econômico e político dos Investigados/Representados.
Mas não é só.
Veja-se também que o prefeito da época, Pedro Lisboa, aproveitando-se de todas as oportunidades que
apareciam e sempre visando a ampla divulgação do nome de seu sucessor e sobrinho, não perdia tempo nem
mesmo durante os programas institucionais divulgados na rádio local, pagos com dinheiro público. Rasgava
elogios ao futuro prefeito exatamente nos horários nobres da rádio, conforme comprovam os depoimentos da
testemunha Lillyan Dayana Sena de Araújo - fl. 207 e do declarante Orlando Rodrigues Silva – fl. 130.
Além disso, sempre orquestrando a entrada de seu sobrinho na esfera política já com a cara da Prefeitura de
Passa e Fica, o então Prefeito providenciou doação de óculos, de terrenos (fls. 107/122) e de quiosques, bem
como contratação de bolsistas durante todo o ano de 2016, com abertura de editais e aprovações de projetos de
lei estrategicamente pensados entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016, ex vi,
documentos de fls. 104, 105, 107, 118.
E Leo Lisboa não perdeu uma única oportunidade de se fazer presente nos respectivos eventos, de se mostrar
dono da situação, de tirar vantagem do poder político que exercia, de se aproveitar do fato de seu tio ser o
Prefeito da cidade, de se aproveitar de todas as facilidades que tinha em suas mãos.
Os documentos apresentados no processo 338-15.2016.6.20.0012 demonstram sem dúvidas que as atividades
em prol da sociedade local só se desenvolveram a partir do segundo semestre de 2015, exatamente com o foco
nas eleições de 2016, havendo inclusive depoimentos afirmando isso, saltando aos olhos os interesses
eleitoreiros da família Lisboa durante o pleito de 2016, não havendo registro algum de doações similares em ano
não eleitoral.
Veja-se que os eventos patrocinados pela prefeitura usando como garoto propaganda Leo Lisboa foram
postados por muitos, pelo próprio Leo Lisboa; E aqui chamo a atenção para as postagens na página do Senhor
Ionaldo Balbino, assessor do então Prefeito Pedro Lisboa, onde Leo Lisboa aparece ora como integrante da
Prefeitura, ora como o próprio Representante do Município, confome inclusive bem alertado pelo Representante
do Ministério Público Eleitoral.
É claro, é evidente que Pedro Lisboa e Leo Lisboa, bem como Lula Caboclo, por consequência, se utilizaram
intensamente da máquina pública de um Município pequeno do interior nordestino, em inúmeras ocasiões
diferentes, persuadindo pessoas humildes e necessitadas, com o fim único, interesseiro e egoístico de promover
o nome do sucessor para as eleições de 2016 e obter votos suficientes para garantir o sucesso da empreitada.
O absurdo era tão patente, tão às claras, que Leo Lisboa aparece em fotografias como representante do
município, distribuindo sementes às Associações de Passa e Fica, em março de 2016, embora ali estivesse
presente o próprio Secretário de Agricultura, assim como também aparece entregando quiosques, brindes,
presentes, em outras ocasiões festivas promovidas pela municipalidade, denotando o uso da máquina pública
em prol da sua própria candidatura, candidatura daquele que hoje é o Prefeito de Passa e Fica, por uma
diferença de 233 votos, apenas, repita-se.
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Não é preciso conhecimento profundo no assunto para se ter certeza de que os Investigados se utilizaram de
todas as facilidades próprias de quem está no poder, para se beneficiar com mais 4 anos dele.
Até a entrega, pasmem, de 500 cestas básicas por Leo Lisboa, em maio de 2016, a pretexto de comemorar seu
aniversário, por todo o município de Passa e Fica, inclusive na zona rural, atingindo uma grande quantidade de
eleitores carentes, foi demonstrada nos autos. Fotos postadas pelo próprio Leo Lisboa e depoimentos judiciais,
formam um conteúdo probatório inquestionável.
Aqui chama a atenção a falta de doações similares em anos anteriores e a falta de uma única nota fiscal sequer,
nos autos, comprovando a compra das cestas básicas pela pessoa de Leo Lisboa, restando duvidosa inclusive a
origem dos recursos.
Veja-se que alguns declarantes afirmaram que as cestas básicas foram entregues à Pastoral e esta se
responsabilizou pela distribuição. Contudo, a verdade eclodiu. Leo Lisboa repassou sim as 500 cestas básicas
para a Pastoral organizar a entrega, mas fez questão de comparecer ao local e fazer a entrega pessoalmente,
tirando verdadeira vantagem de um eleitorado carente, inclusive expondo-os em rede social expalhando as
fotografias tiradas na ocasião.
Veja-se que essa promiscuidade se comprova também através de dois bilhetes, ambos juntados à fl. 08, onde
Leo Lisboa direciona uma pessoa para ser beneficiado com consulta oftalmológica e outro para obter mediante
doação um lote no Distrito mecânico-comercial.
E que não se diga que as assinaturas não são de Leo Lisboa. As assinaturas constantes dos bilhetes
mencionados, colacionados nos autos à fl. 08 do processo 338-15.2016.6.20.0012, comparadas às assinaturas
constantes dos documentos de fls. 08, 93 a 103, denotam claramente terem partido da mesma pessoa, provas
estas fortes e robustas o suficiente para comprovar que sim, Leo Lisboa fez promessa de vantagem em troca de
votos, e sim, que Leo Lisboa exercia grande influência sobre as atividades da Prefeitura, muito obstante não
possuísse qualquer cargo para tanto.
Aqui, um porém: como restará comprovado a seguir, Pedro Lisboa arquitetou projeto de doação de lotes para
exatamente contribuir para a vitória de seu grupo político, enquanto Leo Lisboa fez promessas de doá-los, tudo
em troca de votos a favor da sua candidatura.
Pois bem, vejamos…
As intenções eleitoreiras ficam bem demonstradas com os prints de telas e o bilhete juntados aos autos (fl. 08)
que, aliás, mostraram também a ingerência de Leo Lisboa nas atividades da Prefeitura, como também o poder
político exercido, com aval para escolher quem a Prefeitura iria ou não beneficiar.
E as provas não param por aqui. Também ficou bem demonstrado o interesse eleitoreiro com o fato de o
depoente Pedro Claudino, inicialmente indicado por Leo Lisboa para receber um dos lotes doados pela
Prefeitura, ter sido o único donatário a ter seu terreno revertido para a Prefeitura, o que aconteceu após declarar
seu voto ao grupo opositor.
Os Representados fincam sua explicação unicamente no fato de Pedro Claudino não ter construído seu comércio
no prazo legal.
Contudo, os depoimentos de Francisco Pinto Ferreira, Willian Medeiros, bem como do próprio Pedro Claudino,
somados aos documentos juntados pela Prefeitura e a inspeção judicial, comprovam o inverso, que não havia
motivo plausível, a não ser perseguição política e retaliação pelo fato de que o citado eleitor não iria mais votar
no grupo dos Representados, já que nenhum dos outros donatários perderam seus terrenos por não terem
construído no prazo da lei. Na verdade, Pedro Claudino declarou seu voto ao grupo da oposição e por isso
perdeu o lote que havia recebido. É a prova maior de que os terrenos foram destinados unicamente para a
compra de votos e que Leo Lisboa fez promessas visando delas se beneficiar nas eleições de 2016.
Aqui abra-se um parêntese para mencionar que o projeto, para o fim a que se destinava, segundo constava do
texto expresso da lei (fomento da região denominada de Distrito mecânico-comercial), foi um total fracasso. Dos
17 terrenos doados, viu-se pela inspeção judicial que apenas dois possuem obra acabada e três ainda estão
sendo construídos, e mesmo assim, apenas Pedro Claudino se viu sem o seu lote, pela disfarçada justificativa de
que não teria construído em tempo hábil.
E nem poderia dar certo. A doação foi feita apenas no intuito de beneficiar eleitores, esquecendo o seu
idealizador de criar mecanismos capazes de viabilizar o cumprimento da meta estampada na lei. Os
Representados doaram lotes a pessoas que a olhos vistos não se mostravam aptas a construir um imóvel no
prazo exigido, exatamente por não possuírem o mais importante, condições financeiras, capital suficiente, para
tal desiderato.
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Ainda que se torne cansativo, repito: E mesmo assim, apesar de não haver quase construções no local, apenas
a reversão do terreno doado ao declarante Pedro Claudino foi publicada no diário oficial, exatamente a reversão
do terreno daquele cidadão que ostensivamente se disse eleitor do grupo opositor.
Estranhamente, aliás, no processo administrativo de Pedro Claudino, apesar de ter sido autorizada em
12.12.2016 por mais 180 dias a prorrogação do prazo para a construção do seu estabelecimento comercial (fl.
364), nova notificação para conclusão da obra foi expedida em 22.02.2017, aproximadamente 60 dias depois,
bem antes do prazo anteriormente dado, tendo ela ocasionado a reversão.
Não há porque desconsiderar o depoimento de Pedro Claudino unicamente por aparentar possuir interesse da
causa.
Apesar de opositor ao grupo dos Representados, seu depoimento está em consonância tanto com os
depoimentos de Francisco Pinto Ferreira e de Willian Davi de Queiroz Medeiros, na parte que trata da oposição
declarada daquele informante, como também com os documentos apresentados neste Juízo - e aqui se somam
tanto o processo administrativo juntado pela Prefeitura como também o bilhete apresentado pelo declarante -,
como ainda com a inspeção judicial, que formam um corpo de prova único, harmônico e uníssono.
Enfim, para esta Magistrada, todos os fatos afirmados na inicial da AIJE 338-15.2016.6.20.0012 encontram-se
provados não só por documentos, fotografias, vídeos, como também por depoimento judicial. Os únicos fatos
não comprovados se referem à utilização de aparelho celular da Prefeitura por Leo Lisboa e ao financiamento da
cavalgada tradicional de Passa e Fica por qualquer dos Iinvestigados.
Mas mesmo assim, no que se refere à cavalgada, reconhecidamente como evento tradicional da cidade, Leo
Lisboa, tal como nos eventos oficiais da Prefeitura de Passa e Fica, também dele se aproveitou. Se fez presente
e dele participou, ocupando mais uma vez lugar de destaque, assumindo exatamente a posição estratégica de
porta-bandeira, bem a frente do grupo (vide depoimento de Antônio Gomes Soares à fl. 231).
Quanto ao processo 339-97.2016.6.20.2016, não bastassem as facilidades próprias de quem detém o poder,
restou igualmente comprovado que o então Prefeito Pedro Lisboa também disponibilizou pessoa de sua
confiança, servidor público municipal Jailson Floriano do Nascimento, então Secretário Municipal de Assuntos
Institucionais e Controle Interno, para agir pessoalmente com as questões ligadas ao pleito eleitoral de 2016,
inclusive em horários de expediente, conforme inclusive ficou bem demonstrado nos depoimentos dos servidores
do Cartório Eleitoral da 12ª Zona (fl. 207).
Os documentos de fls. 256/260, apesar de não possuírem conteúdo probatório acerca da conduta vedada
hostilizada, comprovam, de outro lado, que Jailson Floriano do Nascimento tanto era servidor público municipal
como também representante da Coligação dos investigados, bem como participava assiduamente dos trabalhos
eleitorais voltados para as eleições de 2016.
O documento juntado à fl. 44 da RE 339-97.2016 não tem força para desconstituir os depoimentos judiciais dos
serventuários eleitorais pois, além de incompleto, não veio acompanhado do respectivo processo administrativo,
mais parecendo uma montagem criada para a única finalidade de fazer prova, sentimento que aumenta ainda
mais após a análise ds depoimentos de Jailson Percílio de Oliveira e Elayne Dinara Cordeiro da Silva, por serem
muito ricos em mensagens ocultas, subliminares, e digo isso porqur demonstraram nitidamente um intenso
desconforto quanto às perguntas relacionadas às tais férias de Jailson Floriano do Nascimento, aparentando
saber muito mais do que estavam dispostos a falar, não restando dúvidas, para esta Julgadora, de que se tratou
de uma farsa, visando encobrir sua atuação eleitoreira dentro do expediente da municipalidade.
Além do mais, chama a atenção o fato de não haver prova do pagamento do 1/3 de férias a Jailson Floriano do
Nascimento no período, mas, de outro lado, haver comprovação de ter recebido gratificação (fls. 226/228 e
depoimento de Jailson Percílio de Oliveira – fl. 231).
Por fim, também é possível observar que Jailson Floriano do Nascimento, mesmo após o período eleitoral,
continuou sendo a pessoa de confiança dos Investigados no que se refere às questões ligadas às eleições de
2016, tanto que foi ele próprio quem acompanhou a inspeção judicial para averiguação da situação do Distrito
Mecânico-Comercial (fl. 273), realizado em 10.04.2017, às 09 horas de uma segunda-feira, em pleno horário de
expediente!
Sobre a doação dos terrenos afirmada no processo 547-81.2016.6.20.0012, outra não foi a intenção dos
Representados com a elaboração do Projeto de Lei que findou sendo aprovado pela Câmara Municipal, senão a
mesma descrita nos dois processos acima analisados, ou seja, obtenção de votos mediante compra de votos.
A Lei Municipal 453, de 18 de setembro de 2015, segundo seu texto, visava fomentar a atividade comercial e a
expansão urbana em Passa e Fica, por meio de doação de lotes na região denominada de Distrito Mecânico
Comercial.
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Estaria tudo bem, não fosse o fato de terem deixado para promover a doação apenas em março de 2016, em
pleno ano de eleições municipais. O apetite pelo poder era tão grande, que sequer se importaram com o fato de
estarem ofendendo diretamente texto da lei das Eleições (§10 do artigo 10), que proíbe expressamente a
distribuição gratuita de bens pela Administração Pública no ano das eleições.
Assim, por tudo que já foi descrito, entendo configurados o abuso do poder político e econômico, a conduta
vedada e a captação ilícita de sufrágio por parte dos investigados/representados, afirmados nos autos dos
processos 338-15.2016.6.20.0012, 339-97.2016.6.20.0012 e 547-81.2016.6.20.0012, o que decido
desconsiderando as provas tidas por ilícitas (gravações ambientais e demais provas a ela ligadas).
Outrossim, quanto à cópia integral das AIJES 543-44.2016.6.20.0012, 545-14.2016.6.20.2016 e 54696.2016.6.20.0012 inseridas nos processo 338-15.2016.6.20.0012 por meio da decisão judicial de fls. 624/625,
faço as seguintes considerações.
A AIJE 543-44.2016.6.20.0012 foi extinta sem resolução de mérito por litispendência com o processo 33815.2016.6.20.0012 e a sentença foi mantida em segundo grau, já tendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado,
conforme se pode observar no sistema.
Acontece que, tratando-se a referida AIJE de uma repetição do processo principal, não é admissível a análise
das provas nela inseridas pois estariam sendo juntadas no processo remanescente fora do prazo admitido em
lei, ou seja, após o ajuizamento da demanda.
Para esta magistrada, confirmado que a AIJE 543-44.2016.6.20.0012 (ajuizada em 14.12.2016) afirma os
mesmos fatos da AIJE 338-15.2016.6.20.0012 (ajuizada em 02.10.2016), claro resta que a intenção do
Investigante aquela segunda demanda foi tão somente trazer a este Juízo provas velhas, já existentes na época
do ajuizamento desta primeira e que, não se sabe por qual motivo, não foram a ela juntadas oportunamente.
Contudo, esta prática se faz inaceitável, uma vez que o prazo de juntada de documentos pelo Investigante decai
tão logo ajuizada a demanda, razão pela qual deixei de analisar as provas nela contidas.
Quanto à AIJE 545-14.2016.6.20.2016 (ajuizada em 14.12.2016), que também trouxe como fundamento alguns
dos fatos apresentados na AIJE 338-15.2016.6.20.0012 (ajuizada em 02.10.2016), ou seja, distribuição de
terrenos, inclusive contendo áudios já declarados ilícitos por este Juízo no item II.1 da presente sentença, o seu
caminho foi o da extinção sem resolução de mérito, cuja sentença sofreu recurso e foi reformada pelo TRE,
estando atualmente no TSE para julgamento de recurso interposto contra o acórdão do Juízo ad quem.
Mesmo caminho foi adotado no caso AIJE 546-96.2016.6.20.0012 (ajuizada em 15.12.2016), que igualmente
trouxe a este Juízo fatos idênticos a alguns dos fatos expostos na AIJE 338-15.2016.6.20.0012 (ajuizada em
02.10.2016), quais sejam, as três carreatas realizadas em período vedado, estando da mesma forma no TSE
para julgamento de recurso interposto contra o acórdão do Juízo ad quem, que reformou a sentença a quo.
Nestes dois últimos casos em específico, quanto às provas documentais juntadas com as iniciais das duas
AIJE's acima mencionadas (545-14.2016.6.20.2016 e 546-96.2016.6.20.0012), entendo, tanto quanto o já
exposto acima quando mencionado sobre a AIJE 543-44.2016.6.20.0012, que as provas não podem ser
utilizadas posto se tratarem de prova velha, que já existiam na época do ajuizamento da AIJE 33815.2016.6.20.0012 e que, não se sabe por qual motivo, não foram juntadas a ela.
Como já mencionado antes, esta prática se faz inaceitável, uma vez que o prazo de juntada de documentos pelo
Investigante decai tão logo ajuizada a demanda, razão pela qual deixei de analisar as provas nela contidas.
Enfim, para que não pairem dúvidas quanto ao futuro destas AIJE's, explico que, acaso confirmado o acórdão
proferido pelo TRE/RN, não haverá qualquer prejuízo no seu andamento, já que, por terem sido extintas
prematuramente, sequer tiveram suas provas analisadas, podendo portanto ser processadas e julgadas
naturalmente, quando então terão suas provas valoradas.
III - DISPOSITIVO
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a Investigação Judicial Eleitoral nº 338-15.2016.6.20.0012, a
Representação Eleitoral por Conduta Vedada a Agente Público nº 339-97.2016.6.20.0012 e a Representação
Eleitoral por Captação Ilícita de Sufrágio nº 547-81.2016.6.20.0012, nos seguintes termos:
I - EM RELAÇÃO À AIJE 338-15.2016.6.20.0012 (inciso XIV do artigo 22 da LC nº 64/90 c/c §3º do artigo 224 do
Código Eleitoral):
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I.1) declarar a inelegibilidade de LEONARDO MOREIRA LISBOA, ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO, PEDRO
AUGUSTO LISBOA e JAILSON FLORIANO DO NASCIMENTO, nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de
2016;
cassar o diploma de LEONARDO MOREIRA LISBOA e ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO.
determinar a realização de novas eleições;
II - COM RELAÇÃO à Representação Eleitoral por conduta vedada a agente público nº 339-97.2016.6.20.0012
(artigo 73 da Lei das Eleições c/c §3º do artigo 224 do Código Eleitoral):
II.1) cassar o diploma de LEONARDO MOREIRA LISBOA e ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO;
II.2) determinar a realização de novas eleições;
II.3) condenar JAILSON FLORIANO DO NASCIMENTO a pagar uma multa de R$15.960,00;
II.4) condenar ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO a pagar uma multa de R$26.600,00;
condenar LEONARDO ALMEIDA DE ARAÚJO a pagar uma multa de R$53.200,00;
II.6) condenar PEDRO AUGUSTO LISBOA a pagar uma multa de R$ 79.800,00.
III - COM RELAÇÃO à Representação Eleitoral por Captação Ilícita de Sufrágio nº 547-81.2016.6.20.0012 (artigo
41-A, da Lei das Eleições c/c §3º do artigo 224 do Código Eleitoral):
III.1) cassar o diploma de LEONARDO MOREIRA LISBOA e ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO;
III.2) determinar a realização de novas eleições;
III.3) condenar ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO a pagar uma multa de R$26.600,00; e
III.4) condenar LEONARDO ALMEIDA DE ARAÚJO a pagar uma multa de R$53.200,00.
PRI.
Nova Cruz/RN, 05 de dezembro de 2017.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza da 12ª Zona Eleitoral

EDITAIS

EDITAL Nº 037/2017
EDITAL Nº 037/2017
A Exmª Sra. Dra. Juíza Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, usando
suas atribuições legais.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente, ou dele conhecimento tiverem que, foram DEFERIDOS os
pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via dos eleitores em anexo a este, no período de 23.11.2017
a 04.12.2017, e para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a MM. Juíza Eleitoral publicar edital, com
prazo de 10 (dez) dias. E para que a ninguém seja dado o direito de alegar desconhecimento, mandou a MM.
Juíza Eleitoral afixar o presente edital no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Nova Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, no Cartório Eleitoral desta 12ª Zona, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de
dois mil e dezessete. Eu ____________Diego Carneiro de Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral Substituto,
digitei e subscrevi o presente edital, que vai assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral
12ª Zona
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EDITAL Nº 36/2017
EDITAL Nº 36/2017
A Excelentíssima Senhora Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, MM. Juíza desta 12ª Zona
Eleitoral, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que a eleitora abaixo
nominada, após diligências, teve sua inscrição eleitoral INDEFERIDA, no município de Nova Cruz/RN.
NOME
Jonas Rodrigues Alves da Silva

INSCRIÇÃO
033573571635

MUNICÍPIO
Nova Cruz

OPERAÇÃO
Transferência

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

16ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

DESPACHO
Processo n. 220-27.2016.6.20.0016
INVESTIGANTE:
MPE - Ministério Público Eleitoral
INVESTIGADOS:
Fernanda Costa Bezerra
Ivanildo Ferreira Lima Filho
Advogado: Andre Augusto de Castro, OAB/RN 3.898
Myllena Sanneza de Lima Bulhões Ferreira
Sueli Gomes Crisanto Reinaldo
Advogado: Altair Soares da Rocha Filho, OAB/RN 14.966
Tarcisio Reinaldo da Silva
Acrisio Gomes Júnior
Genaro Fernandes da Silva Filho
Mario Augusto Ferreira de Farias Guedes
Jefferson Monik Gonçalo Lima de Melo
Raimundo Fernandes Soares
Antonio Guedes Filho
Joana Darc Pinheiro Cavalcanti
Advogado: José Majuli Bezerra Filho, OAB/RN 7.540
Thiago Augusto Fonseca Gomes
Jose Lucas De Sales
Francisca Frassinete Dantas Gomes dos Santos
Marcos Antônio Gomes dos Santos
Advogado: Thiago Jofre Dantas de Farias, OAB/RN 8.345
Ana Fabricia de Araujo Silva Rodrigues de Souza
Advogado: Verlano de Queiroz Medeiros, OAB/RN 3812
DESPACHO
Vistos, etc.
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O processo encontra-se concluso para julgamento.
No entanto, considerando a excepcionalidade em apreço, em que o subestabelecimento foi passado “sem
reservas de poderes”, defiro o pedido de vistas no prazo assinalado, ao final do qual devem os autos ser
compulsoriamente devolvidos.
Publique-se. Intimem-se.
Santa Cruz, 05 de dezembro de 2017

GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER
JUÍZA ELEITORAL
EDITAIS

CORREIÇÃO ORDINÁRIA
EDITAL N.º 016/2017
A Excelentíssima Senhora Dra. Giselle Priscila Cortez Guedes Draeger, MM Juíza Eleitoral desta 16ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento
que, de acordo com a Portaria nº 004/2017, expedida por este Juízo Eleitoral, será realizada CORREIÇÃO
ORDINÁRIA deste Juízo nos dias 13 e 14 do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, no horário entre
08 e 14 horas, na sede deste Juízo Eleitoral, localizado no Cartório da 16ª Zona Eleitoral/RN, situado na Avenida
Lourenço da Rocha, 122, Centro, nesta cidade, a ser presidida pela Juíza Eleitoral desta Zona, podendo todos os
que quiserem ou conhecimento tiverem de alguma queixa ou reclamação a formular, ou da existência de
possíveis irregularidades, ali comparecerem, apresentando publicamente os seus reclamos para a tomada das
providências e medidas legais cabíveis. E, para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital
que vai assinado por mim, Dra. Giselle Priscila Cortez Guedes Draeger, Juíza da 16ª Zona Eleitoral/RN. Dado e
passado nesta Cidade de Santa Cruz, em 04 de dezembro de 2017.
GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER
Juíza da 16ª Zona Eleitoral

PORTARIAS

CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PORTARIA Nº 004/2017

A Juíza da 16ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §2º,
art. 1º, da Resolução nº 21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
Considerando as disposições contidas no Provimento nº 2/2009 -CRE/RN;
Considerando, ainda, necessidade da permanente fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de Correição Ordinária no Cartório desta 16ª Zona Eleitoral, nos dias 13 e14 de
dezembro de 2016, no horário compreendido entre 08h e 14h.
Art. 2º Designar o servidor Fernando Augusto Tavares de França, Técnico Judiciário, para secretariar os
trabalhos da correição.
Art. 3º Determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que os processos que se encontrem
com carga aos advogados e ao Representante do Ministério Público Eleitoral sejam devolvidos ao Cartório
Eleitoral até o dia 13 de dezembro de 2017, intimando-os para tal providência.
Art. 4º Determinar a suspensão do atendimento ao público nos dias 13 e 14 de dezembro de 2017, no âmbito do
Cartório da 16ª Zona Eleitoral.
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Art. 5º Cientificar o Representante do Ministério Público que oficia perante a Zona Eleitoral para acompanhar os
trabalhos da correição.
Art. 6º Determinar a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral e à Corregedoria Regional
Eleitoral, comunicando a abertura das atividades da correição.
Santa Cruz/RN, 04 de dezembro de 2017.
GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER
Juíza da 16ª Zona Eleitoral

23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 096/2017-JE
De ordem da MM Juíza desta 23ª Zona Eleitoral, Dr. JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JÚNIOR, no uso
de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos partidos políticos e demais interessados desta circunscrição eleitoral que virem o
presente Edital ou dele tomarem conhecimento que foi estabelecido, através do provimento nº 16/2017 da
Corregedoria Geral Eleitoral, o cronograma de processamento de relações de filiados para o mês de dezembro
de 2017, em cumprimento ao disposto no art.19 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
CRONOGRAMA PARA TRATAMENTO DOS DADOS SOBRE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
PROCEDIMENTO
Último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos políticos via internet.
Último dia para ordenação de Autorização de Processamento de Relação Especial.
Data limite para envio do Formulário de Acompanhamento das Relações Especiais à
CRE.
Data limite destinada à autorização da CRE para processamento
Identificação das filiações coincidentes.
Geração das notificações para partidos e filiados envolvidos em.
Divulgação das coincidências de filiação.
Publicação, na internet, das relações oficiais de filiados.
Início da contagem do prazo para resposta nos processos de duplicidade de filiação.

PERÍODO
11 de dezembro de 2017
13 de dezembro de 2017
15 de dezembro de 2017
2 a 8 de janeiro de 2018
9 de janeiro de 2018

Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos

30 de janeiro de 2018

Data limite para decisão das situações sub judice
Data limite para registro das decisões no sistema

8 de fevereiro de 2018
9 de fevereiro de 2018

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou o MM Juiz Eleitoral publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE e afixá-lo no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Caicó/RN, no Cartório Eleitoral, aos cinco dias do mês de dezembro
de dois mil e dezessete, (05/12/2017). Eu, ______________ (Karina Flávia Pedrosa Santos), chefe do Cartório
da 23ª Zona Eleitoral digitei e subscrevi.
JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JÚNIOR
Juiz Eleitoral

30ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS
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ACAO PENAL 16-70.2012.6.20.0000
AÇÃO PENAL Nº 16-70.2012.6.20.0000 - CLASSE 4 - PROTOCOLO SADP/TRE-RN Nº 4.201/2012
DENUNCIANTE:
MINISTÉRIO
PUBLICO
ELEITORAL
DENUNCIADOS:
FLÁVIO
VIEIRA
VERAS
E
OUTROS
ADVOGADOS: NÉLIO SILVEIRA DIAS JÚNIOR - OAB/RN 3184; PAULO DE TARSO FERNANDES - OAB/RN
1022; ARTÊMIO JORGE DE ARAÚJO AZEVEDO - OAB/RN 2897; LETÍCIA PEREIRA VON SOHSTEN OAB/RN 2897; LUCIANA MONTENEGRO SOARES DANTAS DE REZENDE - OAB/RN 2480.
DESPACHO
Recebi hoje.
Defiro o pedido de adiamento da audiência formulado pelo Ministério Público Eleitoral, haja vista ser o dia 14 de
dezembro feriado no âmbito da referida Instituição, conforme Lei Complementar Estadual n.º 581/2016.
Designe-se nova audiência, conforme pauta cartorária.
Intime-se a parte, por meio de seus advogados, acerca do cancelamento da audiência, com a publicação deste
despacho no Diário da Justiça eletrônico. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Macau/RN, 05 de dezembro de 2017.
GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA
Juiz Eleitoral em substituição legal
EDITAIS

EDITAL 137/2017 - 30 ZERN
EDITAL N.º 137/2017 – 30ª ZERN
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
LISTA DE APOIAMENTO AO PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED
O Excelentíssimo DR. GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA, MM. Juiz da 30ª Zona Eleitoral –
Macau/RN em substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na Lei nº
9096/95, c/c a Resolução TSE n.º 23.465/2015,
FAZ SABER a quem interessar possa, em especial aos partidos políticos, que o PARTIDO DA
EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED (partido em formação) apresentou a esta 30ª Zona Eleitoral, em 04.12.2017
(Protocolo SADP/TRE-RN n.º 31.033/2017), Lista de Apoiamento à criação do partido político, relacionando um
total de 03 (três) assinaturas, para que pudesse ser conferida na forma da lei.
FAZ SABER, ainda, que a Lista de Apoiamento apresentada pela supramencionada agremiação
partidária em formação encontra-se à disposição de todos e que, com esteio no art. 15 da Res. TSE n.º
23.465/2015, os dados dela constantes poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias contados do término do prazo da publicação deste Edital.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN aos 04 (quatro) dia(s) do mês de dezembro do ano de
2017 (dois mil e dezessete). Eu, ______ Dalliane Magalhães Sena, Chefe de Cartório da 30ª Zona Eleitoral,
digitei o presente edital.
GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA
Juiz da 30ª Zona Eleitoral em substituição legal
EDITAL 138/2017 - 30 ZERN
EDITAL n.º 138/2017-30ZERN
PRAZO (20 DIAS)
O Excelentíssimo Dr. Gustavo Henrique Silveira Silva, MM Juiz da 30ª Zona Eleitoral Macau, em
substituição legal, 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 NOTIFICAÇÃO
(com prazo de vinte (20) dias, nos termos do artigo 257, III, do Novo Código de Processo Civil), que se
processa(m) por este Juízo Eleitoral prestação(ões) de contas referente ao(s) partido(s) político(s) e seu(s)
presidente(s) e tesoureiro(s), abaixo relacionados, atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo o presente
para NOTIFICÁ-LOS – órgão(s) partidário(s), presidente(s) e tesoureiro(s) –, a fim de que possam apresentar as
contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos do partido político, caso não tenha
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, relativas ao exercício financeiro 2016, com a
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devida constituição de advogado (art. 29, incido XX, da Resolução TSE n. 23464/2015, e art. 1, da Resolução
TRE-RN n.º 24/2013), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução TSE
n. 23.464/2015, sob pena de estas serem julgadas não prestadas. Vide ANEXOS (Macau e/ou Guamaré).
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 (D.J.E.) e afixar cópia no mural do
Cartório Eleitoral, onde permanecerá por 20 (vinte) dias.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN aos 05 dias do mês de dezembro do ano de 2017 (dois
mil e dezessete). Eu, ______ Ana Paula da Costa Gomes, servidora do Cartório da 30ª ZE, digitei o presente
edital.

GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA
Juiz da 30ª Zona Eleitoral em substituição

ANEXO I - EDITAL 138/2017
RELAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC
Nº

REPRESENTANTE DO PARTIDO POLÍTICO

AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA

1.

PRESIDENTE: ANDREW HERBERT MONTENEGRO
LEITE
TESOUREIRO: KARLA NAYANA NUNES CRISPIM DE
LIMA
PRESIDENTE: FRANCISCO DE SOUZA LEAL
TESOUREIRO:
ANTONIO
JORGE
RIBEIRO
SIEBERGER

PSB
–
PARTIDO
SOCIALISTA
BRASILEIRO
(MACAU)
PSOL – PARTIDO
SOCIALISMO
E
LIBERDADE
(GUAMARÉ)
PSC
–
PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO
(GUAMARÉ)

2.

3.

PRESIDENTE: LUCIANA SANTOS OLIVEIRA
TESOUREIRO: ENEAS BERNARDINO DA SILVA

4

PRESIDENTE: ARTHUR FELIPE LIMA DUTRA DA
ALMEIDA
TESOUREIRO: MATHEUS STAUFACKAR CARLOS

5

PRESIDENTE: ANDERSON ROBERTO MELO DE
CASTRO
SECRETARIO-GERAL: BRUNNO YGOR DE MEDEIROS

PSL
–
PARTIDO
SOCIAL LIBERAL
(DIRETÓRIO
ESTADUAL DO RIO
GRANDE DO NORTE)

PSOL – PARTIDO
SOCIALISMO
E
LIBERDADE
(DIRETÓRIO
ESTADUAL DO RIO
GRANDE DO NORTE)

Nº DO PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
E
PROTOCOLO
DO
PROCESSO
98-35.2017.6.20.0030
PROT. 20255/2017
99-20.2017.6.20.0030
PROT. 20223/2017
10005.2017.6.20.0030
PROT. 20221/2017
10187.2017.6.20.0030
PROT. 20235/2017

10272.2017.6.20.0030
PROT. 20240/2017

31ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 35/2017
DE ORDEM do MM. Juiz Eleitoral desta 31ª Zona Eleitoral, Dr. THIAGO LINS COLEHO FONTELES,
compreendendo os Municípios de Campo Grande, Triunfo Potiguar e Janduís, na forma da Lei etc.
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TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
Representantes de Partidos Políticos dos municípios de Campo Grande, Triunfo Potiguar e Janduís, o
CRONOGRAMA PARA PROCESSAMENTO DE RELAÇÕES ESPECIAIS DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA, que, em
observância ao disposto no § 2º do art. 19 da Lei 9.096/95, foi aprovado por meio do Provimento n.º 016/2017CGE, datado de 23 de novembro de 2017.
CRONOGRAMA PARA TRATAMENTO DOS DADOS SOBRE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

CRONOGRAMA PARA PROCESSAMENTO DE RELAÇÕES ESPECIAIS DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA

PROCEDIMENTO
Último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos políticos via internet.

Último dia para ordenação de Autorização de Processamento de Relação Especial.
Data limite para envio do Formulário de Acompanhamento de Relações Especiais à CRE.

Data limite destinada à autorização da CRE para processamento.

Identificação das filiações coincidentes.
Geração das notificações para partidos, via Filiaweb, e filiados envolvidos em coincidência de
filiações.

Divulgação das coincidências de filiação.
Publicação, na internet, das relações oficiais de filiados.
Início da contagem do prazo para resposta nos processos de duplicidade de filiação.

CRONOGRAMA
PARA
PROCESSAMENTO
DE
RELAÇÕES
ESPECIAIS
DE
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
PERÍODO
11 de dezembro de
2017

13 de dezembro de
2017
15 de dezembro de
2017

2 a 8 de janeiro de
2018

9 de janeiro de 2018

E para que se dê ampla divulgação, o MM. Juiz mandou expedir o presente EDITAL, devendo ser afixado no
local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Campo Grande, Estado do Rio Grande do Norte, aos 04 de dezembro de 2017.
Eu, _____________ (Alessandra de Araújo),Chefe de Cartório Eleitoral desta 31ª Zona, DE ORDEM do MM Juiz
Eleitoral, digitei e subscrevi.
Alessandra de Araújo
Chefe de Cartório da 31ª ZE

35ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 57/2017
A Excelentíssima Senhora Dra. Tathiana Freitas de Paiva Macedo, MM Juíza Eleitoral, nesta Zona, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme determinam os artigos
45, §6° e 57 da Lei nº 4.737 de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro),
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, de acordo com o que
determina o Código Eleitoral Brasileiro (Lei nº 4.737, de 17/07/1965) foram requeridos os ALISTAMENTOS,
TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES e SEGUNDAS VIAS no período de 20/11/2017 a 01/12/2017 no município de
Apodi conforme relatório disponível no Cartório Eleitoral.
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E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente edital que será afixado
no local de costume, no Cartório Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 35ª Zona Eleitoral – APODI (RN), ao 1º (primeiro) dia do mês de
dezembro do ano de 2017, Eu, Thiago Capistrano Andrade, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e subscrevi.
Thiago Capistrano Andrade
Chefe de Cartório Eleitoral da 35ª Zona

38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 52/2017
(inscrições canceladas por óbito)
O MM. Doutor Juiz Eleitoral desta 38ª Zona, que compreende os municípios de Martins, Antônio Martins e
Serrinha dos Pintos/RN, no uso de suas atribuições legais, e, na forma da Lei etc.,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra afixada em
mural próprio da Justiça Eleitoral, no átrio do Fórum local, a relação que os Cartórios de Registros Cíveis
informam como falecimentos, lavrados nos meses de OUTUBRO de 2017, recebidas neste Cartório Eleitoral,
cujas inscrições eleitorais pertencem a esta Zona (Anexo I), considerando-se aberto, a partir da data de
publicação deste Edital, o prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados a fim de que possam contestar,
pessoalmente ou por terceiro, em 5 (cinco) dias, a exclusão do Cadastro Eleitoral dos nomes constantes neste
rol de falecidos, conforme estatuído no artigo 77, inciso II, da Lei n.º 4.737/65 (Código Eleitoral). Decorrido o
prazo legal sem manifestação dos interessados, a exclusão dos eleitores arrolados será procedida de ofício pela
autoridade competente.
Dado e passado, nesta cidade de Martins/RN, aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2017.
Eu__________(Cleano Ricardo Resende Lucena), Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital que é
subscrito pelo(a) M.M. Juiz(a) Eleitoral.
Martins/RN, 04/12/2017.
Thiago Mattos de Matos
Juiz Eleitoral

(ANEXO I)
Òrgão
comunicante/Nº no
Infodip
CARTÓRIO
DE
ERMELINO
MATARAZZO/SP
Nº:
6484/2017

Nome
do
falecido/Inscrição
eleitoral
FRANCISCA
DE
ASSIS
SOARES

Nome da mãe do falecido

Data
de
nascimento do
falecido
12/10/1926

09/08/2017

4
CARTÓRIO
JUDICIÁRIO DE
MOSSORÓ
- Nº: 7153/2017

FRANCISCO
DE
QUEIROZ SOBRINHO

DAMIANA
AMORIM

DE

22/08/1951

14/03/2017

4
CARTÓRIO
JUDICIÁRIO DE
MOSSORÓ
- Nº: 7165/2017

FRANCISCO
DE

JAIME
LIMA

RITA LIMA DE OLIVEIRA

24/10/1964

04/02/2017

4
CARTÓRIO
JUDICIÁRIO DE
MOSSORÓ
- Nº: 7274/2017

JOSE
PATROCINIO
SOBRINHO

DO

AGNALDA FERNANDES DE
OLIVEIRA

26/04/1936

23/04/2017

AGUEDA SOARES DA SILVA

CHAVES

Data de
falecido

óbito
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4
CARTÓRIO
JUDICIÁRIO DE
MOSSORÓ
- Nº: 7352/2017

MANOEL FLORENCIO
DE
OLIVEIRA

CECILIA FRANCISCA
OLIVEIRA

DE

28/04/1951

14/02/2017

4
CARTÓRIO
JUDICIÁRIO DE
MOSSORÓ
- Nº: 7526/2017

RITA FRANCISCA DE
MESQUITA OLIVEIRA

FRANCISCA
MESQUITA

DE

19/07/1944

02/05/2017

5º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL
NATAL/RN
- Nº: 7790/2017

ALUISIO NUNES DE
CARVALHO

ALZIRA CAVALCANTE DE
CARVALHO
NUNES

21/10/1951

02/09/2017

5º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL
NATAL/RN
- Nº: 7792/2017

ANA
JAVES
QUEIROZ

ALAILDE
SANTOS

DOS

02/05/1966

22/09/2017

2º OFÍCIO - PAU
DOS
FERROS
- Nº: 8051/2017

SEBASTIAO
FLORENCIO
COSTA

RAIMUNDA FLORENCIO DA
COSTA

20/01/1928

22/09/2017

OFÍCIO
ÚNICO
DE
CARAÚBAS/RN
- Nº: 8192/2017

FRANCISCO
FERREIRA DA SILVA

IZAURA FRANCISCA
CONCEIÇÃO

DA

29/06/1945

06/08/2017

2º CARTÓRIO DE
PAU
DOS
FERROS
- Nº: 8554/2017

NELSON
TAVARES

MARIA TAVARES GOMES

02/01/1950

03/10/2017

2º CARTÓRIO DE
PAU
DOS
FERROS
- Nº: 8598/2017

MARIA UGNEUMA DE
OLIVEIRA

MARIA
GOMES

SOCORRO
OLIVEIRA

09/03/1979

17/10/2017

CARTÓRIO
DE
REGISTRO CIVIL
SÃO
SEBASTIÃO/SP
- Nº: 10168/2017

JOÃO
PAULO

FRANCISCA DAS CHAGAS
DE
MESQUITA

23/06/1987

30/10/2017

CARTÓRIO
ÚNICO
DE
MARTINS/RN
- Nº: 10788/2017

MARGARIDA MARIA
DE
ARAUJO

FRANCISCA
MELO

DE

02/07/1929

01/10/2017

CARTÓRIO
ÚNICO
DE
MARTINS/RN
- Nº: 10789/2017

FRANCISCO CANISIO
ALVES

MARIA NAZARÉ DA SILVA

04/03/1964

30/09/2017

CARTÓRIO
ÚNICO
DE
MARTINS/RN
- Nº: 10790/2017

NILZA
MARIA
ROSARIO

DO

JOSEFA
MARIA
CONCEIÇÃO

DA

25/01/1947

04/10/2017

CARTÓRIO
ÚNICO
DE
MARTINS/RN
- Nº: 10792/2017

RAIMUNDO
ALVES
DE
OLIVEIRA

MARIA
LEONOR
OLIVEIRA

DE

12/03/1932

28/10/2017

DE

DA

GOMES

BATISTA

JULIA

LOUDES

DO
DE

ROSA
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43ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo nº: 73-80.2017.6.20.0043 - Protocolo: 30.207/2017
ESPÉCIE: DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
ELEITOR: JOSÉ FRANCIEUDO DE ARAÚJO FERREIRA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo administrativo para apuração de coincidência/duplicidade
(1DRN1702517234), relativa ao eleitor em epígrafe, detectada automaticamente pelo Sistema ELO, que gerencia
o cadastro nacional de eleitores, constatando que o mesmo possui duas inscrições: 027186451686 e
034712141635.
É o que importa relatar.
Compulsando os autos, verifico que existem dois alistamentos para a mesma pessoa.
O nome do eleitor é o mesmo nas duas inscrições, assim como coincidem os nomes dos pais, data de
nascimento e a naturalidade. Ressaltando que no último RAE (revisão biométrica extraordinária nesta 43ª ZE) o
eleitor informou não possuir irmão gêmeo.
Considerando a informação prestada pelo Sr. Chefe de Cartório (fl.02) e considerando
a documentação do eleitor acostada nos autos, constata-se que ocorreu um equívoco quando da realização da
última operação (realizada em 26/10/2017). Em vez de apenas ter sido feita a revisão da inscrição eleitoral já
existente, o operador atendente realizou um novo alistamento, de modo que passaram a existir duas inscrições
para o mesmo eleitor.
Não repousa nos autos comprovação de má-fé por parte do eleitor, nem por parte do servidor
que realizou a segunda inscrição (nº 0347 1214 1635), mas a coincidência poderia ter sido evitada, bastando
uma consulta precisa, para se verificar a existência de inscrição para o eleitor.
No presente caso, entendo que deva ser mantida a inscrição eleitoral mais antiga, a
de nº 0271 8645 1686, considerando que o eleitor, depois que adquiriu a mesma, somente vem votando com ela,
além de ter comparecido ao cartório eleitoral em 26 de outubro de 2017 para realizar a revisão biométrica
obrigatória, ofertando seus dados biográficos atualizados e se submetendo à coleta dos dados biométricos.
Diante do exposto, decido que seja MANTIDA a inscrição de nº 0271 8645 1686. Em
consequência, no teor do que disciplina o art. 40, I da Resolução TSE nº 21.538/2003, determino que a inscrição
mais recente, nº 0347 1214 1635, não liberada, seja CANCELADA, devendo o Chefe da Zona realizar as
comunicações necessárias à Corregedoria Regional Eleitoral para os comandos próprios no sistema ELO, assim
como convocar o eleitor para proceder a revisão biométrica de dados, visto que sua inscrição mantida se
encontra em estado de não revisada.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Procedam-se aos registros pertinentes. Após trânsito em julgado, arquive-se com
baixa na distribuição.
São Miguel/RN, 29 de novembro de 2017

INGRIDRANIELE FARIAS SANDES
Juíza Eleitoral em substituição– 43ª Zona

Processo nº: 72-95.2017.6.20.0043 - Protocolo: 30.206/2017
ESPÉCIE: DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
ELEITOR(A): MARGARIDA INGRACIA DO AMOR DIVINO – MARGARIDA ENGRACIA DO AMOR DIVINO
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo administrativo para apuração de coincidência/duplicidade
(1DRN1702512258), relativa à eleitora em epígrafe, detectada automaticamente pelo Sistema ELO, que gerencia
o cadastro nacional de eleitores, constatando que a mesmo possui duas inscrições: 020943471643 e
034710731660.
É o que importa relatar.
Compulsando os autos, verifico que existem dois alistamentos para a mesma pessoa.
O nome da eleitora é o mesmo nas duas inscrições, com exceção de um evidente erro de digitação em seu
nome. Da mesma forma como coincidem os nomes dos pais, data de nascimento e a naturalidade. Ressaltando
que no último RAE (revisão biométrica extraordinária nesta 43ª ZE) a eleitor informou não possuir irmã gêmea.
Considerando a informação prestada pelo Sr. Chefe de Cartório (fl.02) e considerando
a documentação da eleitora acostada nos autos, constata-se que ocorreu um equívoco quando da realização da
última operação (realizada em 19/10/2017). Em vez de apenas ter sido feita a revisão da inscrição eleitoral já
existente, o operador atendente realizou um novo alistamento, de modo que passaram a existir duas inscrições
para a mesma eleitora.
Não repousa nos autos comprovação de má-fé por parte da eleitora, nem por parte do servidor
que realizou a segunda inscrição (nº 034710731660), mas a coincidência poderia ter sido evitada, bastando uma
consulta precisa, para se verificar a existência de inscrição para a eleitora.
No presente caso, entendo que deva ser mantida a inscrição eleitoral mais antiga, a
de nº 020943471643, considerando que a eleitora, depois que adquiriu a mesma, somente vem votando com ela,
além de ter comparecido ao cartório eleitoral em 19 de outubro de 2017 para realizar a revisão biométrica
obrigatória, ofertando seus dados biográficos atualizados e se submetendo à coleta dos dados biométricos.
Diante do exposto, decido que seja MANTIDA a inscrição de nº 0209 4347 1643. Em
consequência, no teor do que disciplina o art. 40, I da Resolução TSE nº 21.538/2003, determino que a inscrição
mais recente, nº 0347 1073 1660, não liberada, seja CANCELADA, devendo o Chefe da Zona realizar as
comunicações necessárias à Corregedoria Regional Eleitoral para os comandos próprios no sistema ELO, assim
como convocar a eleitora para proceder a revisão biométrica de dados, visto que sua inscrição mantida se
encontra em estado de não revisada.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Procedam-se aos registros pertinentes. Após trânsito em julgado, arquive-se com
baixa na distribuição.
São Miguel/RN, 29 de novembro de 2017

INGRIDRANIELE FARIAS SANDES
Juíza Eleitoral em substituição– 43ª Zona

47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

PROCESSAMENTO DO CADASTRO ELEITORAL
EDITAL Nº 039/2017
A excelentíssima Sra., Dra. Maria Cristina Menezes de Paiva Viana, MM. Juíza Eleitoral da 47ª Zona Eleitoral,
Circunscrição do Rio Grande do Norte, na forma da lei,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em conformidade com os arts. 17 §
1° e 18 § 5º, da Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, que foram processados no Cadastro
Nacional de Eleitores no período de 15/11/2017 à 30/11/2017 os requerimentos de alistamento, transferência e
revisão dos eleitores constantes na relação em anexo, o qual é parte integrante deste edital, dos municípios de
Pendências/RN, Alto do Rodrigues/RN e Carnaubais/RN, foram previamente deferidos, ou incluídos em
diligência, conforme o caso.
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E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
desta 47ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume pelo prazo de dez (10) dias.
Dado e passado aos quatro dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete, no Município de
Pendências/RN, Eu, _______________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o
digitei e subscrevi.
Maria Cristina Menezes de Paiva Viana
Juíza Eleitoral

49ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

PROCESSO Nº 000002-31.2015.6.20.0049
EXECUÇÃO FISCAL
Decisão

Não foram localizados bens do executado.
A Fazenda Pública requereu a suspensão da execução.
A LEF, em seu artigo 40 preceitua: "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".
Posto isso, suspendo o curso da execução pelo prazo de um (01) ano, enquanto não ocorrerá o
prazo prescricional.
Publique-se. Intimem-se. P. I.
Upanema, 14 de novembro de 2017
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral

52ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL nº 6/2017
O Exmo. Sr. BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS, Juiz da 52ª Zona Eleitoral, Circunscrição do Rio
Grande do Norte, por nomeação legal, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em conformidade com os art. 17, §
1° e 2º e art. 18, § 5º e 6º, da Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, que foram DEFERIDOS
os requerimentos de ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO ELEITORAL, além dos pedidos de
emissão de segunda via do título eleitoral, dos eleitores dos municípios de Caiçara do Norte, Parazinho, Pedra
Grande e São Bento do Norte, todos pertencentes a esta 52ª Zona, constantes da relação afixada no Cartório
Eleitoral, e que faz parte integral deste edital, referente ao período de 16/10/2017 a 30/11/2017.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(a) desta 52ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, pelo prazo de 10 (dez) dias, no lugar público de
costume e no DJE, podendo qualquer delegado de partido político RECORRER da decisão que deferiu os
pedidos de Alistamento e Transferência no prazo de 10 (dez) dias após a publicação.
Dado e passado nesta cidade de São Bento do Norte/RN, ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois
mil e dezessete (01/12/2017). Eu, _______, Luiz Eduardo da Silva Teixeira, Assistente I da Chefia do Cartório, o
digitei.
BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
Juiz da 52ª Zona Eleitoral
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63ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 52/2017

O Excelentíssimo Senhor Doutor Flávio Roberto Pessoa de Morais, Juiz Eleitoral desta 63ª ZE/Portalegre, no uso
de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixada, no Cartório
Eleitoral desta 63ª Zona, relação contendo o nome e o número de inscrição de eleitor(a) requerente de
alistamento, revisão e transferência no período de 16/11/2017 a 30/11/2017, no(s) Município(s) de Portalegre,
Viçosa, Riacho da Cruz e Taboleiro Grande pertencente(s) à 63ª Zona Eleitoral/RN, cujos requerimentos foram
DEFERIDOS por este juízo, conforme relatório expedido no Sistema ELO.
Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso pelos delegados
de partidos políticos, nos termos dos artigos 17 e 18 da Resolução n.º 21.538/2003 – TSE.
E para que ninguém alegue ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o
presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico e no local de costume.
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 63ª Zona, Portalegre/RN,
aos 04 (quatro) dias do mês de
dezembro de 2017. Eu, ________ Patricio Jerônimo Bezerra (Chefe de Cartório em Substituição), preparei e
conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Flávio Roberto Pessoa de Morais
Juiz Eleitoral da 63ª Zona

68ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo nº 354-92.2016.6.20.0068 (Prestação de Contas Partidárias)
Requerente: LUIZ ANTÔNIO LOPES SILVA
Advogado: Jonas Abdias Souza Silva – OAB/RN 9273
Município: Jaçanã/RN
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, auxiliada por sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral
(SPCE), após a realização de diligências, opinou pela desaprovação das contas em epígrafe.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial manifestou-se,
igualmente, pela desaprovação das contas, na forma do parecer de fls. 43-45.
É o breve Relatório. Fundamento e decido.
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem
das receitas e dos gastos eleitorais, atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real
movimentação financeira do partido ou candidato na campanha nos termos da legislação pertinente.
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A presente prestação de contas, protocolada tempestivamente, processou-se nos moldes da Lei n°
9.504/97 e da Resolução TSE n° 23.463/2015. No entanto, após análise, constatou-se não atender às exigências
legais, haja vista a existência de falhas comprometedoras de sua regularidade.
A propósito, dispõe o artigo 68, III, da aludida Resolução:
Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
No caso concreto, nos termos do parecer técnico de fls. 40-41, a análise da movimentação financeira do
candidato restou prejudicada porquanto o prestador não carreou aos autos todos os extratos bancários
necessários, conforme exigência imposta pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
A Resolução citada determina a abertura de duas contas bancárias, sendo uma exclusivamente para
recursos oriundos do Fundo Partidário, e a outra, intitulada “Outros Recursos”, para as demais receitas
angariadas pelo candidato. Ainda que não haja recebimento de tais recursos, deve-se manter abertas as citadas
contas bancárias, especialmente a destinada a outros recursos, haja vista a iminência de seu recebimento
durante todo o período da campanha eleitoral, devendo-se, inclusive, apresentar à Justiça Eleitoral os seus
respectivos extratos bancários.
Compulsando os autos, verifica-se que o candidato não atendeu à exigência de abertura de conta
bancária do tipo “Outros Recursos”, limitando-se a abertura de conta para fins de recebimento do Fundo
Partidário. Ademais, em suas alegações de fls. 37-39, apresentadas após intimação para manifestar-se acerca
desta e de outras irregularidades, deixou de justificar tal ausência.
A referida omissão, pois, macula as contas em análise, comprometendo a sua regularidade e
confiabilidade, uma vez que, conforme destacou a unidade técnica em seu Parecer, “impossibilita a correta
aferição das contas, pois não permite ao analista saber sobre possíveis omissões de receitas eleitorais,
tampouco acerca do recebimento direto ou indireto de fontes vedadas ou recursos de origem não identificada”.
Desta forma, em comunhão com o entendimento técnico e pronunciamento ministerial, DESAPROVO as
contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do art. 30, III, da Lei n. 9.504/97 e art. 68, III, da
Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Nos termos do art. 74, da Resolução TSE nº 23.463/2015, remeta-se cópia de todo o processo ao
Ministério Público eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Após o trânsito em julgado, realizadas as anotações necessárias, inclusive no Sistema de Contas
Eleitorais (SICO) e no Cadastro Eleitoral, arquivem-se os autos.
Santa Cruz/RN, 01 de dezembro de 2017

GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER
Juíza Eleitoral, em substituição
Processo nº 355-77.2016.6.20.0068 (Prestação de Contas Partidárias)
Requerente: MANOEL ARAÚJO CÂNDIDO
Advogado: Jonas Abdias Souza Silva – OAB/RN 9.273
Município: Jaçanã/RN

Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016,
apresentada tempestivamente.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, auxiliada por sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral
(SPCE), após a realização de diligências, opinou pela desaprovação das contas em epígrafe.
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Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial manifestou-se contrariamente, opinando pela aprovação
das contas com ressalvas, na forma do parecer de fls. 24.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. TSE n°
23.463/15.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo
com as formalidades exigidas pela citada Resolução TSE nº 23.463/2015. No entanto, a análise da sua
movimentação financeira constatou divergência existente no tocante à data de abertura da respectiva conta
bancária, bem como a ausência de comprovação de recolhimento de sobra financeira de campanha à
agremiação partidária, em desatenção aos ditames da mencionada Resolução, conforme descrição dos itens 5 e
6 do citado Parecer.
Intimado para manifestar-se, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, o candidato
manteve-se silente, conforme certificado às fls. 19.
Compulsando os autos, vislumbra-se que a divergência de datas referentes à abertura da conta
bancária do candidato, por si só, não conduz à desaprovação das contas, por tratar-se de mera irregularidade
formal. Por sua vez, a omissão da comprovação do respectivo recolhimento das sobras de campanha apontaria
para tal desaprovação, visto que “constitui inconsistência grave, porquanto denota infração à determinação de
recolhimento das sobras de campanha ao diretório partidário, quer sejam as sobras de natureza financeira ou
não. Torna-se, assim, fato gerador de potencial desaprovação das contas, uma vez que a ausência de tal
recolhimento pode revelar a apropriação indevida dos recursos pelo prestador das contas”.
Não obstante, o valor apontado como sobra financeira de campanha, supostamente não recolhido à
agremiação partidária respectiva, foi de apenas R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Ora, conforme observado pelo
representante Ministerial, tal valor “afigura-se irrelevante por si só a justificar a desaprovação, pelo que merece a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso em tela”. Ademais, analisando-se o
extrato bancário juntado às fls. 22, verifica-se o registro de transferência eletrônica no valor de R$ 35,00 (trinta e
cinco reais) ao PR de Jaçanã, partido pelo qual concorreu o candidato prestador das presentes contas, podendose aferir que, efetivamente, ocorreu o recolhimento das sobras de campanha ao partido político respectivo.
Sendo assim, assiste razão ao Ministério Público ao discordar do Parecer Técnico conclusivo, impondose a aprovação das presentes contas, mediante ressalvas, por tratarem-se de meras irregularidades as omissões
e falhas apontadas, não capazes de justificar a desaprovação das contas em apreço.
Desta forma, em consonância com o Parecer Ministerial, APROVO COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo interessado, com fulcro no art. 30, II, da Lei n. 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, realizadas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.
Santa Cruz/RN, 04 de dezembro de 2017

GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER
Juíza Eleitoral, em substituição
Processo nº 442-33.2016.6.20.0068 (Prestação de Contas Partidárias)
Requerente: EDNALDO DA SILVA ARAÚJO
Advogado: Kaenya Daysy da Silva Lima – OAB/RN 13.806
Município: Jaçanã/RN
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016,
apresentada tempestivamente.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
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A unidade técnica, auxiliada por sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral
(SPCE), após a realização de diligências, opinou pela desaprovação das contas em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial manifestou-se contrariamente, opinando pela aprovação
das contas com ressalvas, na forma do parecer de fls. 53.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. TSE n°
23.463/15.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo
com as formalidades exigidas pela citada Resolução TSE nº 23.463/2015. No entanto, a análise da sua
movimentação financeira constatou a ausência de comprovação de recolhimento de sobra financeira de
campanha à agremiação partidária, em desatenção aos ditames da mencionada Resolução, conforme descrição
do item 6 do Parecer Técnico conclusivo, inserto às fls. 50-51.
Intimado para manifestar-se, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, o candidato
manteve-se silente, conforme certificado às fls. 49.
Vale destacar, nos termos descritos pela Unidade Técnica, que a omissão da comprovação do
respectivo recolhimento de sobras de campanha “constitui inconsistência grave, porquanto denota infração à
determinação de recolhimento das sobras de campanha ao diretório partidário, quer sejam as sobras de natureza
financeira ou não. Torna-se, assim, fato gerador de potencial desaprovação das contas, uma vez que a ausência
de tal recolhimento pode revelar a apropriação indevida dos recursos pelo prestador das contas”.
Não obstante, no caso dos autos, o valor apontado como sobra financeira de campanha, supostamente
não recolhido à agremiação partidária respectiva, foi de apenas R$ 1,00 (um real). Ora, tal valor, conforme
observado pelo representante Ministerial, “afigura-se irrelevante por si só a justificar a desaprovação, pelo que
merece a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso em tela, motivo pelo qual
atende aos ditames contidos na Resolução TSE nº 23.463/2015 e na Lei nº 9.504/97”.
Desta forma, em consonância com o Parecer Ministerial, aplicando ao caso dos autos os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo interessado, com
fulcro no art. 30, II, da Lei n. 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, realizadas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.
Santa Cruz/RN, 04 de dezembro de 2017

GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER
Juíza Eleitoral, em substituição

69ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas n° 761-95.2016.6.20.0069
Prestação de Contas n° 761-95.2016.6.20.0069
Requerente: ACASSIA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA
Advogado: PEDRO ARTHUR MEDEIROS FLORENTINO – OAB/RN nº 8159.

SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas de ACASSIA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA, candidato(a) a VEREADOR(A) do
Município de Natal pelo PSDC, referente ao pleito eleitoral do ano de 2016.
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Publicado edital, não houve impugnação das contas.
Parecer Técnico de exames pela desaprovação das contas. Promoção ministerial no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
A Lei n.° 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.463/2015 dispõem sobre a obrigatoriedade da prestação de contas
pelo(a) candidato(a) eleito(a) ou não, ocasião em que deverá especificar todos os recursos recebidos e informar
em que foram gastos, a fim de que a Justiça Eleitoral possa comprovar a regularidade dos gastos de campanha.
Compulsando os autos verifica-se que as informações foram prestadas na forma e tempo estabelecidos pela
resolução e lei acima citadas.
A candidata não declarou movimentação financeira, apenas a utilização de recursos estimáveis em dinheiro. Não
há notícia de doações vedadas pelo artigo 24 da Lei n.° 9.504/97.
Foi observado, no entanto, que a candidata infringiu o art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015 que trata
da ausência de peças obrigatórias, quais sejam, os extratos bancários definitivos e de sua apresentação não
abranger todo o período da campanha eleitoral. Evidencia-se, também, que a candidata não abriu conta
bancária, ato obrigatório descrito no art. 7º da mesma resolução.
Assim, constatado que as irregularidades encontradas comprometeram a legitimidade da prestação de contas
em seu conjunto, estando os autos em desconformidade com as disposições legais pertinentes, julgo
DESAPROVADAS as contas de campanha da candidata à vereadora ACASSIA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA,
filiada ao PSDC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência à Representante do Ministério Público Eleitoral.
Atualize-se o cadastro eleitoral com o lançamento do ASE 230 - motivo 3, bem como o sistema SICO.
Após trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, dando-se baixa nos registros.
Cumpra-se.
Natal/RN, 29 de novembro de 2017.
IVANALDO BEZERRA FEREIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N.ºS: 690-06.2016.6.20.0001(PRINCIPAL)
364-36.2016.6.20.0069 (APENSO)
363-51.2016.6.20.0069 (APENSO)
PROTOCOLO SADP N.º: 62.904 /2016
REQUERENTE: 69ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDOS: WALTER FAGUNDES DA SILVA (CANDIDATO)
UBIRANI DOS SANTOS FLORIA (DOADOR)
RAYANNE DA SILVA FIGUEIREDO (DOADOR)
NEUCY TARGINO CONFESSOR (DOADOR)
ADVOGADOS: ALEXSANDRA MENESCAL DE CARVALHO LUNA, OAB/RN
11.953
CAMILA NAYANE FERNANDES FERREIRA, OAB/RN 10.059
FRANCISCO JUSEMBERGUE NOLASCO, OAB/RN 9128

SENTENÇA

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DOAÇÃO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. PESSOA FÍSICA. INOCORRÊNCIA DE ILICITUDE.

I – RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo, instaurado a partir da informação do Tribunal Superior
Eleitoral, de indícios de irregularidade nas doações feitas por Ubirani dos Santos Floria, Rayanne da Silva
Figueiredo e Neucy Targino Confessor para o Sr. Walter Fagundes da Silva, então candidato a Vereador de
Natal, pelo Partido Trabalhista do Brasil, registrado sob o nº 70777, no valor de R$ 750,00, cada um, conforme
relatório SPCE WEB – Prestação de Contas Eleitorais 2016, tendo em vista a indícios de falta de capacidade
econômica dos doadores, sendo, o senhor Ubirani dos Santos Floria familiar de beneficiário inscrito em programa
social do governo.
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Inicialmente, a 01ª ZE/RN autuou estes autos, tendo, ao longo da instrução, sido percebido, em
razão do registro de candidaturas, disciplinado pela Resolução TER/RN n.º 27/2015, que a competência para
instruir e julgar o presente caso é deste 69º Juízo Eleitoral, motivo pelo qual foi promovida a redistribuição deste
feito. Ressalte-se o fato de que aquele Juízo optou por autuar os feitos referentes à doação com indícios de
irregularidades, tomando como parâmetro os beneficiários/candidatos, ao passo que este Cartório optou por
autuar os feitos tendo como referência os doadores. Assim, já haviam sido autuados dois procedimentos para
apurar as doações feitas por Ubirani dos Santos Floria e Rayanne da Silva Figueiredo, sob os números 36436.2016.6.20.0069 e 363-51.2016.6.20.0069, respectivamente e que foram apensados a este, à vista da conexão
e atendendo ao requerimento formulado pelo Representante do Ministério Público Eleitoral.
Instado a se pronunciar, o Parquet requereu diligências no sentido de intimar os doadores e o candidato para
prestar esclarecimentos sobre os indícios de irregularidade identificados, apresentar prova de capacidade
financeira e a origem de tais recursos.
Regularmente notificados, e no atendimento às diligências requeridas pelo Ministério Público Eleitoral, o
Candidato apresentou a manifestação (SADP n.º 69.434/2016 - fls. 12/35), informando, em apertado resumo,
que trata-se, na verdade de valor estimável em dinheiro, na forma de prestação de serviço voluntário, por 25 dias
de trabalho, na mobilização e divulgação do candidato, pugnando pela extinção do feito. Juntou, dentre outros
documentos, extratos bancários, recibos eleitorais e contratos de prestação de serviços voluntários.
Em nova manifestação, o Representante do Ministério Público Eleitoral (fls. 38/39) reconheceu, face à
documentação acostada, que as doações deram-se de forma legal, propondo, por conseguinte, o arquivamento
dos presentes autos e dos processos a estes apensados.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Lei n.º 9.504/97, em seu art. 23, § 1º, aduz que:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
Lei para o cargo ao qual concorre. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
A aplicabilidade do aludido dispositivo foi regulamentada para as Eleições 2016, por meio do art. 19 da
Resolução TSE n.º 23.463/2015, senão vejamos:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §1°).
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil
reais)
Art. 18. As pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive pela Internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o
doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se na hipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo doador em um
mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, na impossibilidade, recolhidas ao Tesouro Nacional,
na forma prevista no caput do art. 26.
Art. 19. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de
seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
Da documentação aqui acostada, depreende-se que as doações realizadas por Ubirani dos Santos Floria,
Rayanne da Silva Figueiredo e Neucy Targino Confessor ao candidato Walter Fagundes da Silva encontram-se,
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efetivamente, de acordo com o contido no art. 19 da Resolução TSE n.º23.463/2015, assim, vê-se que não há
que se falar em doação irregular de campanha.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, pelas razões acima alinhadas e em consonância com o Parecer do Ministério Público
Eleitoral, é que lanço a presente sentença para julgar pela legalidade da doação sob exame, por terem sido
realizadas de acordo com o contido na Lei n.º 9.504/97, bem como na Resolução TSE n.º23.463/2015.
Determino o arquivamento destes autos e dos autos dos Processos Administrativos de nºs 36351.2016.60.20.0069 e 364-36.2016.6.20.0069 que se encontram apensos.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as
cautelas legais.
Natal/RN, 4 de dezembro de 2017.
IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 69ª ZE – Natal/RN

Processo: DPI nº 115-51.2017.20.0069 (Prot. SADP n.º 16.2012/2017)
Assunto: Duplicidade de inscrição eleitoral - Coincidência Biométrica
Requerido(a): Maria Luciene Pinheiro
Requerido(a): Maria Luciene de Araújo Santana
DECISÃO
Trata-se da comunicação de duplicidade 1DBIORN1605798553, oriunda do Tribunal Superior Eleitoral, acerca da
detecção de duplicidade biométrica relativa às inscrições de nº 0232 8484 1660 e 0387 7206 0707, pertencentes
a Maria Luciene Pinheiro e Maria Luciene de Araújo Santana, ambas regulares e vinculadas a este Juízo.
Foram juntadas aos autos cópias dos requerimentos eleitorais promovidos em nome de ambas (fls. 6 a 9). Na
operação de transferência, requerida aos 04/05/2016, Maria Luciene de Araújo Santana, declarou ser casada,
filha de Noêmia Alves de Araújo, apresentou o CPF n.º 937.657.034-00 e a identidade n.º 2299582/92, expedida
pela SDS/RN, optou por votar na Escola Municipal Noilde Ramalho. Na operação de revisão, requerida aos
14/08/2013, Maria Luciene Pinheiro declarou ser solteira, filha de Maria Libelina Pinheiro, apresentou o CPF n.º
054.509.284-16 e apresentou a identidade n.º 002244098, também expedida pela SDS/RN e escolheu a Escola
Municipal Dulce Wanderley para votar. Ambas declararam ter nascido na cidade de São Miguel, deste Estado, no
dia 22/06/1970 e residirem no mesmo endereço.
Expedidas as notificações de estilo, compareceu ao Cartório a senhora Maria Luciene de Araújo Santana, que
declarou ter solicitado a transferência do seu título eleitoral de Pereiros/CE e que não requereu a outra inscrição,
desconhecendo a razão da coincidência biométrica. Na ocasião, juntou certidão de casamento de Maria Luciene
de Araújo, que após as núpcias, passou a se chamar Maria Luciene de Araújo Santana. Contudo, ao ser
intimada pelo Oficial de Justiça, declarou a este que possui duas identidades, uma com o nome de solteira Maria Luciene Pinheiro – e outra com o nome de casada - Maria Luciene de Araújo Santana
O representante do Ministério Público Eleitoral ofertou parecer de fl. 16/17, opinando pelo cancelamento da
inscrição eleitoral feita em nome de Maria Luciene Pinheiro, requerendo, ainda, a instauração de inquérito
policial.
É o relatório. Passo a decidir.
Observa-se que a competência para processamento e julgamento do feito por este Juízo restou caracterizada,
tendo em vista que ambas as inscrições estão vinculadas a esta 69ª ZE/RN.
Do compulsar dos autos, observa-se a existência de coincidência de dados biométricos e biográficos entre as
eleitoras Maria Luciene de Araújo Santana e Maria Luciene Pinheiro, além de grande semelhança fotográfica
entre ambas. Deve ser registrado que tanto uma quanto a outra estão em situação regular perante a Justiça
Eleitoral e vêm, ao longo do tempo, exercendo o direito ao voto, seja comparecendo às seções eleitorais, seja
justificando a ausência.
Ante o exposto, com fulcro no Inciso IV do Art. 37 da Resolução TSE n.º 21.538/2003 e atendendo parcialmente
o contido no parecer ministerial, determino o CANCELAMENTO, através do ASE 450, das inscrições eleitorais
de º 0232 8484 1660 e 0387 7206 0707, pertencentes a Maria Luciene Pinheiro e Maria Luciene de Araújo
Santana. Determino, ainda, a extração de cópia dos presentes autos para remessa à Superintendência Regional
da Polícia Federal para apuração dos ilícitos aqui relatados.
Cumpra-se. Publique-se. Registre-se.
Dê-se ciência ao MPE.
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Após, arquive-se os autos com as cautelas legais.
Natal/RN, 29 de novembro de 2017.
IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS
Juiz da 69ª Zona Eleitoral - Natal/RN

EDITAIS

EDITAL Nº 61/2017
O Excelentíssimo Senhor Dr. IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS, Juiz 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
novembro de 2017, 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 o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse
divulgado o presente edital como de costume.
Dado e passado nesta Cidade do Natal, na sede desta 69ª Zona Eleitoral, no primeiro dia do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezessete. Eu,
Kátia Costa Pereira, Chefe do Cartório da 69ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 69ª ZE/RN
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