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TRIBUNAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO ELEITORAL Nº 708-50.2016.6.20.0058
PROCEDÊNCIA:
BARAÚNA – RN (58ª ZONA ELEITORAL – MOSSORÓ/RN)
RECORRENTE: COLIGAÇÃO BARAÚNA TRABALHO E RECONSTRUÇÃO (PT/PTB/PMDB/PR/PMB/PSB/PC
DO B)
ADVOGADOS: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER (OAB/RN 3292) E OUTRA
RECORRENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - MUNICIPAL (BARAÚNA/RN)
ADVOGADOS: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER (OAB/RN 3292) E OUTRA
RECORRENTE: LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER (OAB/RN 3292) E OUTRA
RECORRIDO: MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO:
FRANCISCO MARCOS DE ARAÚJO (OAB/RN 2359)
RECORRIDO: JOSÉ FLÁVIO MATIAS PEREIRA
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 220

ADVOGADOS:

Natal, terça-feira, 4 de dezembro de 2018

Página 3

FRANCISCO MARCOS DE ARAÚJO (OAB/RN 2359)

DECISÃO
A Coligação Baraúna Trabalho e Reconstrução (PT/PTB/PMDB/PR/PMB/PSB/PC do B), o Diretório Municipal do
Partido da República-PR e Lúcia Maria Fernandes do Nascimento interpuseram Recurso Especial (fls. 475/499),
em face do Acórdão nº 347/2018 desta Corte (fls. 459/473), que, em sede preliminar, à unanimidade de votos, e
em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, deferiu a juntada de documentos pleiteada
pelos recorridos, e, no mérito, por maioria de votos, e em dissonância com o Parquet, desproveu o recurso, para
manter a sentença recorrida.
Em termos gerais, o recorrente defendeu, no apelo, que o acórdão regional violou os artigos 223 e 435 do
Código de Processo Civil.
É, igualmente, perfilhada a existência de dissídio pretoriano entre o acórdão em exame e julgados do Tribunal
Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais Eleitorais.
Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar o acórdão, no sentido de julgar
procedentes os pedidos constantes na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, declarando as inelegibilidades dos
recorridos.
É o relatório.
Sem maiores incursões no juízo prévio de admissibilidade, verifico, desde logo, que o recurso especial não
transpõe a barreira da tempestividade. Isto porque a publicação do acórdão ocorreu no dia 14/11/2018, quartafeira (fl. 474), começando a correr o prazo fixado pelo art. 276, §1º, do Código Eleitoral, em razão do feriado
nacional do dia 15 de novembro (quinta-feira), apenas no dia 16/11/2018 (sexta-feira), em que houve expediente
normal neste Tribunal. Portanto, o último dia para protocolização do recurso seria 19/11/2018, primeiro dia útil
subsequente ao termo final do tríduo.
Com efeito, verifica-se que o apelo foi manejado somente no dia 22/11/2018 (fl. 475), não preenchendo o
requisito formal da tempestividade.
Ante a manifesta extemporaneidade do apelo, dada pela preclusão temporal, nego-lhe seguimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 30 de novembro de 2018.
Desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto
Presidente em exercício

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL N.º 50-47.2014.6.20.0009
ASSUNTO: RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - INSCRIÇÃO FRAUDULENTA
RECORRENTE: VALDIR ELIAS CAVALCANTE JUNIOR
ADVOGADO: HUMBERTO DE MEIROZ GRILO NETTO - OAB/RN 10593
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: JUIZ ANDRÉ PEREIRA
DECISÃO
VALDIR ELIAS CAVALCANTE JUNIOR interpôs recurso contra sentença do Juízo da 9ª Zona Eleitoral (fls. 9798v), que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 289 do Código Eleitoral (inscrição eleitoral
fraudulenta), à pena privativa de liberdade de 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 5 (cinco) diasmulta, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída pela restritiva de direito.
Aduz o recorrente, nas razões recursais (fls. 103-114), que: 1) a denúncia é inepta, por não ter descrito de forma
clara e suficiente a conduta ilícita que lhe foi imputada; 2) houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
do Estado; 3) o conjunto probatório é insuficiente para autorizar um decreto condenatório.
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Em contrarrazões (fls. 126-128-v), o Ministério Público Eleitoral atuante na 9ª ZE manifestou-se pelo
reconhecimento da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, nos termos do art. 110,
§1º, do Código Penal.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal.
É o relatório.Decido.
Analisando-se os autos, percebe-se que houve o advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, de
maneira retroativa, nos termos disposto no art. 107, IV, do Código Penal.
Com efeito, considerando que já há nos autos sentença com trânsito em julgado para a acusação fixando a pena
privativa de liberdade em 9 (nove) meses de reclusão, deve esta pena (pena em concreto) ser utilizada para
verificar o prazo prescricional. Assim, tomando-se por base a pena fixada na sentença, o prazo prescricional
passa a ser de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
Por essa razão, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 25 de junho de 2014 (fl. 04) e a sentença
condenatória foi publicada em 12 de setembro de 2017 (fl. 97-98v), deve-se reconhecer que transcorreram mais
de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos da prescrição previstos nos incisos I e IV do art. 117 do Código
Penal, impondo-se, assim, a declaração de extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa da
pretensão punitiva do Estado.
Ademais, em relação à multa cominada, do mesmo modo opera-se a prescrição, haja vista previsão legal (art.
114, II, do CP) de que esta, quando for cumulativamente aplicada, prescreve no mesmo prazo estabelecido para
prescrição da pena privativa de liberdade.
Desse modo, nos termos do art. 67, XXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal, declaro extinta a punibilidade
do recorrente, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme art. 107, inciso IV, c/c art. 109,
inciso VI, art. 110, §1º, e art. 114, II, do Código Penal. Em razão disso, julgo prejudicado o recurso criminal de fls.
103-114.
É como voto.
Natal/RN, 03 de dezembro de 2018.
Juiz ANDRÉ PEREIRA
Relator

GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA N.º 397/2018 DG
Lota o servidor THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA na SDS/CS/STIC.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 82, inciso XVII, do Regulamento da
Secretaria, e tendo em vista o que consta no PAE nº 16840/2018;
RESOLVE:
Art. 1º Lotar o servidor THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA, ocupante do cargo de Analista Judiciário – Apoio
Especializado – Análise de Sistemas, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, matrícula nº
92440594, na Seção de Desenvolvimento de Sistemas/CS/STIC.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de dezembro de
2018.
Natal, 03 de dezembro de 2018.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

EDITAL Nº 2 DE NOTIFICAÇÃO SOBRE A DIPLOMAÇÃO - ELEIÇÕES 2018
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria Judiciária, NOTIFICA os
Senadores, seus respectivos suplentes e os Deputados Federais eleitos no pleito deste ano, para que, conforme
recomendação constante do Acórdão nº 1793/2011, do Tribunal de Contas da União, apresentem declaração de
que não mantêm contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes, consoante exigência do art. 54, alínea "a", da Constituição Federal, devendo o referido documento ser
entregue na supracitada Unidade, situada no prédio sede do TRE, na Avenida Rui Barbosa, 215, Tirol, quinto
andar, sala 232, impreterivelmente até o dia 14 de dezembro de 2018.
Secretaria Judiciária, 3 de dezembro de 2018.
Lígia Regina Carlos Limeira
Secretária Judiciária

PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento nº 111/2018
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 06/12/2018, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
RECURSO ELEITORAL Nº 1-21.2017.6.20.0067
ORIGEM: NÍSIA FLORESTA-RN (67ª ZONA ELEITORAL - NÍSIA FLORESTA)
RELATOR: DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - DIREITO
ELEITORAL - Eleições - Transgressões Eleitorais - Abuso - Abuso - De Poder Econômico - Captação ou Gasto
Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Eleições - 1° Turno - Eleições - Eleição Proporcional Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político - Cargo - Vereador - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE
PROCESSO - PEDIDO DE CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE
RECORRENTE(S)
: JUSCYE CORREIA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCOS JOSE MARINHO JUNIOR e Outro
RECORRIDO(S)
: JORGE JANUARIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: TIAGO ALVES DA SILVA
2
RECURSO ELEITORAL Nº 207-52.2017.6.20.0029
ORIGEM: ASSU-RN (29ª ZONA ELEITORAL - ASSU)
RELATOR: JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
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ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Recursos Financeiros de Campanha
Eleitoral - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa
Física - Representação - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA
RECORRENTE(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S)
: JOSÉ WASHINGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA
Natal/RN, 03 de dezembro de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ

Pauta de Julgamento Nº 112/2018
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 07/12/2018, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
RECURSO ELEITORAL Nº 347-09.2016.6.20.0066
ORIGEM: ARÊS-RN (67ª ZONA ELEITORAL - NÍSIA FLORESTA)
RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO ELEITORAL - Transgressões Eleitorais Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Eleições - Eleição Majoritária Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito - PEDIDO DE CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO - PEDIDO
DE APLICAÇÃO DE MULTA
RECORRENTE(S)
: COLIGAÇÃO A VERDADEIRA MUDANÇA (PMDB, PP, PDT, PR e SD)
ADVOGADO
: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
RECORRIDO(S)
: ANTONIO BRAULIO DA CUNHA
ADVOGADO
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECORRIDO(S)
: JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
ADVOGADO
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
2
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 43-14.2016.6.20.0000
ORIGEM: NATAL-RN
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2015
REQUERENTE(S)
: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO
ESTADUAL
ADVOGADO
: JEORGE FERREIRA DA SILVA
REQUERENTE(S)
: THOMAS JOSÉ MEDEIROS DE SENA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S)
: KARENY SOARES LOBATO DE QUEIROZ, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
Natal/RN, 3 de dezembro de 2018.
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
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(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

Títulos Deferidos
EDITAL Nº 048/2018
O Excelentíssimo Dr. MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR, MM. Juiz Eleitoral desta 20ª Zona – (em
substituição_ – Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade
com o disposto na Lei nº 6.996/82 – Arts. 7º e 8º,c/c a Resolução do TSE nº 21.538/2003 – Arts. 17, § 1º e 18, §
5º.
FAZ SABER aos partidos políticos e demais interessados, que se encontra em Cartório, relação contendo os
nomes e os números de inscrições dos eleitores que requereram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e
REVISÃO no período de 20 a 30 de novembro de 2018, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este
juízo, para, querendo, interpor recurso nos termos do que dispõe a Lei nº 6.996/82 – Arts. 7º e 8º e dos Arts. 17§
1º e 18 § 5º da Resolução nº 21.538/2003 do TSE.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral, publicar o presente
Edital, que será afixado no lugar de costume bem como publicado no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Currais Novos/RN, aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito (2018). Eu, _________ Maria da Conceição Santos, Servidor(a) da Justiça Eleitoral, que o digitei e
subscrevi..
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 20ªZE/RN

25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

RAEs Deferidos
E D I T A L 0036/2018.
O Excelentíssimo Senhor Doutor Luiz Cândido de Andrade Villaça, Juiz Eleitoral da 25ª Zona - Caicó, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais etc...
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em consonância com o
estabelecido nos arts. 17, § 1° e 18, § 5°, da Res. TSE n° 21.538/2003, que se encontra disponível em Cartório
relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram alistamento e transferência
para esta 25ª Zona Eleitoral, cujos requerimentos foram realizados no período compreendido entre os dias
05.11.2018 e 30.11.2018, e tiveram seus pedidos deferidos ou postos em diligência.
E, para que ninguém alegue ignorância, mandou publicar o presente Edital, pelo qual ficam cientes os possíveis
interessados de que no prazo de dez (10) dias, a contar da publicação, poderão impugnar o deferimento, em
petição fundamentada. Dado e passado nesta cidade de Caicó (RN), ao 1º (primeiro) dia do mês de dezembro do
ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, ______________, (Paulo André Silva Albuquerque), Chefe da 25ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Juiz LUIZ VILLAÇA

26ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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Execução Penal nº 1-47.2017.6.20.0026
Protocolo nº 2.297/2017
Denunciante:
Ministério Público Eleitoral.
Denunciado:
Concessa Araújo Macedo.
Advogado:
André Luiz Pinheiro Saraiva – OAB/RN nº 1.806.
Advogado:
Fábio Luiz Lima Saraiva – OAB/RN nº 9.412.
Advogado:
Paulo Lopo Saraiva – OAB/RN nº 642.
Advogado:
Rodrigo Ferraz Quidute – OAB/PE Nº 23.696
SENTENÇA
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM DÍVIDA DE VALOR NOS MOLDES DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Trata-se de Execução Penal que tem como executante o Ministério Público e como executada a ré Concessa
Araújo Macedo, já qualificada nos autos, condenada pela prática do crime tipificado no art. 299 do Código
Eleitoral c/c o art. 71 do Código Penal.
Em audiência de fls. 37, realizada em 15 de março 2017, objetivando o cumprimento da pena imposta na Ação
Penal nº 840-63.2011.6.20.000, decidiu-se sobre a prestação de serviço à comunidade a ser prestado pelo prazo
de dois (02) anos e seis (06) meses, além de determinar as condições de pagamento da multa.
Certificado a omissão quanto ao adimplemento da pena-multa (fls. 42), o Parquet pugnou pela inscrição da ré na
dívida ativa da União às fls. 44-44v.
Em despacho de fls. 49-50, no entanto, foi determinado o aprazamento de nova audiência admonitória a fim de
fossem feitos os ajustes necessário a respeito ao adimplemento da prestação pecuniária (pena restritiva de
direitos) e a pena-multa.
Aos 22 de julho de 2017, conforme termo de fls. 55, decidiu-se que a prestação pecuniária e a multa fossem
informadas à Fazenda Pública Nacional para fins de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial, se fosse o
caso.
Após o aparente cumprimento da prestação de serviços à comunidade, a ré requereu a restituição dos seus
direitos políticos e a extinção da presente execução penal.
Com vista dos autos, o Promotor Eleitoral, às fls. 103-104, opinou pelo não acolhimento do pedido da defesa e
requereu o cancelamento do termo de inscrição de multa eleitoral de fls. 59, bem como a notificação da ré para
adimplir a reprimenda pecuniária.
Por fim, intimada a se manifestar sobre o Parecer Ministerial, a apenada reiterou os argumentos do seu
requerimento de extinção de punibilidade.
Em seguida, os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
De início, vale ressaltar que os eleitores condenados pela prática dos crimes previstos no Código Eleitoral, além
de terem seus direitos políticos suspensos conforme previsão constitucional (art. 15, II, CF), incorrerão em
causas de inelegibilidade, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, consoante disposto no art. 1°, I,
e, 4, da Lei Complementar nº 64/1990.
Após o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, o cartório eleitoral deverá registrar no cadastro de
eleitores o ASE código 337, motivo 8 (Suspensão de Direitos Políticos – condenação em processo-crime
eleitoral), para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal.
No caso dos autos, a ré foi condenada pela prática de crimes continuados de corrupção eleitoral (art. 299 do CE
c/c art. 71 do CP) nos autos da Ação Penal nº 840-63.2011.6.20.0000, motivo pelo qual teve seus direitos
políticos suspensos com a consequente inelegibilidade.
A guia de execução, peça inaugural deste processo, revela que foi imposta à ré pena de dois (02) anos e seis
(06) meses de reclusão e dez (10) dias-multa. Além disso, consta, na guia, a informação de que a pena privativa
de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma a de prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de dois anos e seis meses, durante sete (07) horas semanais e trinta (30) horas por mês, totalizando
novecentas (900) horas, e outra de prestação pecuniária no valor de vinte (20) salários-mínimos.
Como narrado acima, em audiência admonitória, realizada em 15 de março de 2017, restou decidido que a
apenada prestaria serviço à comunidade na DIRED de Caicó, hoje 10ª DIREC (10ª Diretoria Regional de
Educação e Cultura), a partir de 20/03/2017, bem como foi concedido o parcelamento da prestação pecuniária
(vinte parcelas mensais), com vencimento da primeira parcela para 30/04/2017 e as demais para o último dia dos
meses subsequentes.
Consta dos autos petição acostada às fls. 97-100, por meio da qual a ré alega cumprimento integral das
condições processuais, uma vez que cumprira a carga horária de prestação de serviços exigida, conforme
declaração do órgão público em que atuou, e celebrara parcelamento junto à Procuradoria da Fazenda Nacional
e da Receita Federal do Brasil, de acordo com Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, também
juntada, razões pelas quais requer sejam restituídos os seus direitos políticos e seja extinto o presente processo.
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Por outro lado, em Parecer de fls. 103-104, o Promotor Eleitoral desta 26ª Zona, opinou pelo não acolhimento do
pedido e requereu o cancelamento do termo de inscrição de multa eleitoral de fls. 59, por se tratar de valor
correspondente à prestação pecuniária, não adimplida pela apenada.
Assim, a matéria cinge-se à controvérsia acerca do efetivo cumprimento da pena para fins de extinção da
punibilidade da ré.
Na espécie, a matéria deve ser enfrentada por este Juízo neste processo de Execução Penal, de acordo com o
art. 66 da Lei de Execução Penal, verbis:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;
II - declarar extinta a punibilidade;
III - decidir sobre:
a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;
f) incidentes da execução.
Observa-se inicialmente que está comprovado nos autos, através das folhas de frequência acostadas e da
certidão de fls. 99, o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade.
Quanto à prestação pecuniária e à pena de multa, contata-se que foram convertidas em dívidas de valor e
enviadas à PFRN para inscrição em dívida ativa, após decisão de fls. 55. Porém, a ré demonstrou o
parcelamento junto à Fazenda Pública por meio da certidão de fls. 100.
A oposição do Ministério Público quanto à pretensão da requerente, fundamenta-se na tese de que não seria
possível a conversão da prestação pecuniária (pena restritiva de direito) em dívida de valor, a qual não
prosperar.
Com efeito, a multa principal, estabelecida de modo autônomo pelo tipo penal, cuja fixação se efetivou pelo Juiz
no momento da sentença condenatória, a partir da utilização do critério bifásico consagrado no art. 49 do Código
Penal (fixação do número de dias-multa e do valor de cada um deles).
Por outro lado, a pena substitutiva de prestação pecuniária é um tipo pena de multa aplicada em substituição à
pena privativa de liberdade após o preenchimento dos requisitos legais. Essa espécie tem posição fixa na Parte
Geral do Código Penal, mais especificamente no art. 44, §2º, aplicado subsidiariamente ao processo eleitoral, e é
justamente ela o objeto dos presentes autos.
As distinções, destarte, encerram-se na terminologia e na topografia, não sendo suficiente para fundamentar a
atribuição de naturezas jurídicas distintas a essas espécies de multa, já que ambas conservam o seu caráter de
dívida de valor, passível de execução pelos mesmos mecanismos atinentes à dívida ativa da Fazenda Pública. É
o que se depreende do julgado a seguir colacionado:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR MULTA. NÃO
PAGAMENTO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 51 DO
CP. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. 1. A pena de multa não se encontra no rol do art. 43 do Código Penal,
que a doutrina e a jurisprudência entendem como exaustivo, o qual aponta quais são as reprimendas restritivas
de direitos. 2. Substituída a sanção reclusiva por uma de multa e, não quitada, não poderia o magistrado
determinar a sua reconversão, cabendo tão-somente transformá-la em dívida de valor, nos termos do art. 51 do
Código Penal, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 9.268/96, pois o previsto no art. 44, § 4º, primeira
parte, do CP, somente se aplica às penas restritivas de direitos. 3. Ordem concedida para cassar a decisão do
Juízo singular que determinou a conversão da pena de multa substitutiva em privativa de liberdade, confirmandose o alvará de soltura já expedido em favor do paciente. (HC 200701956637, Min. Relator: JORGE MUSSI, STJ QUINTA TURMA, DJE DATA: 19/12/2008)
PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA PECUNIÁRIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. 1. A apenada vem
cumprindo a prestação de serviços à comunidade na entidade beneficente Lar Recanto da Esperança,
encontrando-se inadimplente, apenas, com o pagamento da pena de multa, sendo-lhe concedido o prazo de 10
(dez) dias para que comprovasse o pagamento, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis, não
se tendo notícias se houve o referido pagamento. 2. O legislador previu, apenas, a possibilidade, concedida ao
Juiz da execução, de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em havendo o
descumprimento injustificado da medida restritiva imposta, o que não ocorreu no caso em comento. A pena de
multa, nos termos do art. 51 do CP, configura dívida ativa, seguindo, portanto, o processo de execução fiscal, e o
seu inadimplemento resultará na penhora de bens, não podendo ser convertida em pena privativa de liberdade,
pelo menos enquanto a pena restritiva estiver sendo devidamente cumprida. 3. - A multa substitutiva da
reprimenda privativa de liberdade (art. 44, § 2º, do CP) submete-se a execução e cobrança através do
procedimento previsto na Seção III do Título V do Codex Criminal, não decorrendo de seu inadimplemento por
parte do apenado, pois, a possibilidade de conversão em pena de reclusão. Transitada em julgado a sentença
condenatória e não recolhida a multa (tanto a originária quanto a substitutiva), será ela considerada dívida de
valor, a ser cobrada pela Fazenda Pública. 4. Agravo de execução improvido. (AGEPN 201051050012165,
Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:
17/01/2012 - Página: 213)
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MULTA SUBSTITUTIVA. CP, ART. 44, § 2º. CONVERSÃO EM PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. - A multa substitutiva da reprimenda privativa de liberdade
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(art. 44, § 2º, do CP) submete-se a execução e cobrança através do procedimento previsto na Seção III do Título
V do Codex Criminal, não decorrendo de seu inadimplemento por parte do apenado, pois, a possibilidade de
conversão em pena de reclusão. Transitada em julgado a sentença condenatória e não recolhida a multa (tanto a
originária quanto a substitutiva), será ela considerada dívida de valor, a ser cobrada pela Fazenda Pública.
(AGEPN 200671030003393, JOSÉ PAULO BALTAZAR JUNIOR, TRF4 - OITAVA TURMA, DJ 19/07/2006
PÁGINA: 1222.)
Dessa forma, a multa substitutiva, ainda que posicionada em dispositivo que trata das penas restritivas de
direitos, conserva a sua natureza jurídica de multa propriamente dita, devendo a ela ser atribuída todas as regras
pertinentes à execução das sanções desse tipo, especialmente sobre a conversão em dívida de valor, na forma
do art. 51 do Código Penal.
Além disso, nos termos do art. 565, do Código de Processo Penal: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade
a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte
contrária interesse.” É que o próprio Ministério Público, em audiência, concordou com o encaminhamento (fls.
55), não podendo, agora, levantar-se contra o ato que propriamente acordou.
Isto posto, declaro extinta a sua punibilidade de CONCESSA ARAÚJO MACEDO pelo cumprimento integral da
pena objeto destes autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, atualize-se a situação eleitoral para registrar o restabelecer seus direitos políticos
ativos, e, em seguida, arquivem-se os autos.
Caicó, em 30 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
EDITAIS

EDITAL Nº 48/2018
(Prazo: 10 dias)
O Excelentíssimo Senhor LUIZ ANTÔNIO TOMAZ DO NASCIMENTO, Juiz Eleitoral nesta 26ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que se encontra disponível no Cartório Eleitoral para consulta
a relação contendo os nomes e os números de inscrição de eleitores que requereram alistamento e transferência
eleitoral no período de 05/11/2017 a 30/11/2018, para os municípios de Ipueira, Jardim de Piranhas, São João do
Sabugi e Serra Negra do Norte, cujas operações foram deferidas por esse Juízo, para fins de interposição de
recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 17, §1º, e 18, §5º, ambos da Resolução nº 21538/2003
do Tribunal Superior Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou publicar presente edital. Dado e passado nesta
cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, aos três dias de dezembro de dois mil e dezoito (03/12/2018).
Eu, (_______) Lara Vanessa Dantas de Sousa Santos, Analista Judiciário, digitei.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
EDITAL Nº 48/2018
(Prazo: 10 dias)
O Excelentíssimo Senhor LUIZ ANTÔNIO TOMAZ DO NASCIMENTO, Juiz Eleitoral nesta 26ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que se encontra disponível no Cartório Eleitoral para consulta
a relação contendo os nomes e os números de inscrição de eleitores que requereram alistamento e transferência
eleitoral no período de 05/11/2017 a 30/11/2018, para os municípios de Ipueira, Jardim de Piranhas, São João do
Sabugi e Serra Negra do Norte, cujas operações foram deferidas por esse Juízo, para fins de interposição de
recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 17, §1º, e 18, §5º, ambos da Resolução nº 21538/2003
do Tribunal Superior Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou publicar presente edital. Dado e passado nesta
cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, aos três dias de dezembro de dois mil e dezoito (03/12/2018).
Eu, (_______) Lara Vanessa Dantas de Sousa Santos, Analista Judiciário, digitei.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
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27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 069/2018
De ordem do Dr. Mark Clark Santiago Andrade, Juiz Eleitoral da 27ªZE, na forma da Lei etc.
FAÇO SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra neste Cartório
Eleitoral, a relação de títulos impressos e DEFERIDOS (Revisão e Transferência) emitidos através do sistema
a
ELO, processados no período de 20/11/2018 a 30/11/2018, todos pertencentes a esta 27 Zona, podendo
qualquer delegado de partido político, nos termos da Resolução n.º 21.538/03, recorrer ao Tribunal Regional
Eleitoral, do deferimento da Revisão e Transferência, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação.
E para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital e publicar no DJE do TRE/RN.
a
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 27 Zona, aos três dias do mês de dezembro de 2018 (03/12/2018).
Eu, _______________, (Solange Ferreira dos Santos Clemente), Chefe de Cartório da 27ªZE, em substituição,
digitei, conferi e subscrevi o presente edital.
SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CLEMENTE
Chefe de Cartório da 27ªZE, em substituição

30ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

ACAO PENAL 109-30.2018.6.20.0030
AÇÃO PENAL N.º 109-30.2018.6.20.0030 – CLASSE 4 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN 13.927/2018
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADA: ALANE SILVA DE MIRANDA
DENUNCIADO: ALEXANDRE MARCONDES MIRANDA SANTIAGO
DECISÃO
Vistos etc...,
Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, embasada no Inquérito Policial instaurado pela
Polícia Federal, figurando como denunciados ALANE SILVA DE MIRANDA e ALEXANDRE MARCONDES
MIRANDA SANTIAGO, aos quais se atribui a prática, respectivamente, do crime previsto no art. 350 e do crime
tipificado no art. 353, ambos do Código Eleitoral.
É o que importa relatar. Decido.
Compulsando os autos, observo que a inicial acusatória preenche os requisitos de admissibilidade e não
apresenta qualquer causa de rejeição sumária, razão pela qual RECEBO a denúncia.
Em homenagem aos princípios constitucionais garantidores do devido processo legal, notadamente do
contraditório e da ampla liberdade de defesa, adoto o rito procedimental introduzido pela Lei 11.719/2008, visto
que reputo mais benéfico para os acusados.
Assim sendo, nos termos do art. 396 e segs., do CPP, com as inovações oriundas do novo diploma legal,
determino a CITAÇÃO dos denunciados para que, no prazo de 10 (dez) dias, por escrito, respondam à
acusação, onde poderão arguir preliminares, oferecer documentos, justificações, especificar as provas que
pretendem produzir e arrolar testemunhas, devendo tudo isso constar do mandado de citação, inclusive que,
caso não constituam defensor para a apresentação de resposta a denúncia, será nomeado defensor dativo para
atuar no feito, consoante disciplina o art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal.
Não sendo localizados os denunciados, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para que informe os
endereços atualizados. Não sendo mais uma vez localizados, citem-se por edital com prazo de 15 (quinze) dias,
art. 396, caput, do Código de Processo Penal.
Conste, por fim, do mandado de citação, que verificando o Senhor Oficial de Justiça que as partes denunciadas
se ocultam para não serem citadas, deverá ser procedida a citação com hora certa, na forma estabelecida nos
arts. 252 e 253 do Novo Código de Processo Civil, conforme determina o art. 362 do Código de Processo Penal.
Caso não seja oferecida resposta por defensor constituído, independentemente da forma da citação, certifiquese, e, em seguida, voltem-me os autos conclusos para nomeação de defensor. Feito isso, intime-se este para ato
de ofício.
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Com a resposta oferecida pela defesa técnica, constituída ou nomeada, venham os autos conclusos para
julgamento em sede de absolvição sumária, art. 397, I a IV, da Lei Instrumental Penal, ou, se o caso de
acusados citados por edital, decisão na forma do preceito contido no art. 366, também do CPP.
Outrossim, junte-se certidão de antecedentes criminais e, inexistindo ações penais em andamento nem
condenação anterior, ou mesmo registro nos últimos cinco anos do benefício do art. 89 da Lei n.º 9099/95 em
favor dos réus, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral, para que se manifeste sobre a proposta de
suspensão condicional do processo, considerando o disposto nos arts. 284, 350, 353 e 349 do Código Eleitoral,
haja vista tratar-se de documento particular.
Apense-se o Inquérito à Ação Penal.
Citem-se, intimem-se e cumpram-se, observando-se as cautelas legais.
Macau, 27 de novembro de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

EDITAIS

EDITAL Nº 114/2018 - 30ªZERN
EDITAL Nº 114/2018 – 30ªZERN
Ponto de Transmissão Descentralizada de Resultados
Eleição Suplementar de Guamaré
A Excelentíssima Dra. CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral –
Macau, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte/RN, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, para o conhecimento de todos, com base na Resolução TRE/RN nº 53/2018, de 29 de novembro
de 2018, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018, que foram designados pontos
de transmissão descentralizada de resultados na Eleição Suplementar de Guamaré de 09 de dezembro de 2018,
relacionado no Anexo deste Edital, para o Município de Guamaré/RN, estando as seções eleitorais vinculadas
aos referidos pontos de transmissão descentralizada conforme relação constante no Anexo deste Edital.
Em caso de impossibilidade de transmissão de dados em qualquer um dos pontos indicados neste Edital, as
mídias serão remetidas ao outro ponto de transmissão descentralizada em Guamaré ou à sede do Cartório
Eleitoral em Macau, a qual também funcionará como local de transmissão de resultados.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou a MM Juíza Eleitoral publicar o presente
edital no mural do cartório eleitoral.
Dado e passado na Cidade de Macau, aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu,___________
(Dalliane Magalhãe Sena), Chefe do Cartório da 30ª Zona Eleitoral, o digitei.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
ANEXO - EDITAL Nº 114/2018 - 30ªZERN
Relação de ponto de transmissão descentralizada de resultados da 30ª Zona Eleitoral Eleição Suplementar de
Guamaré
Zona Município
Local
Endereço
Seções Vinculadas
30ª
Guamaré
Escola Municipal Benvinda Rua Nicolau Vieira de Melo, 01, 02, 03, 04, 05, 119, 62,
Nunes Teixeira
116, Centro
74, 84, 93, 149, 97, 107,
124, 126, 131, 136, 80 (85),
96, 113, 81, 82, 111, 137
30
Guamaré
Escola Municipal Professora Rua Manoel Ribeiro, S/N, 06, 07, 08, 121, 09, 112,
Maria Madalena da Silva
Baixa do Meio
114, 63, 75, 79, 83, 105,
115, 128, 129, 132

EDITAL Nº 115/2018 - 30ZERN
EDITAL Nº 115/2018 - 30ZERN
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – GUAMARÉ/RN, 09 DEZEMBRO DE 2018
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, Juiz(Juíza) da 30ª Zona Eleitoral,
MACAU/RN , por força da Lei 9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e
Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, que, nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei
nº 4.737/65), tendo sido processadas mudanças na sua composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou
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funções eleitorais especiais, correspondentes ao mencionado Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo
discriminados no pleito: ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – GUAMARÉ/RN, 09 DEZEMBRO DE 2018.
Município: 16870 - GUAMARÉ
Local de Votação: 1147 - ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA MADALENA DA SILVA
Seção: 75
Função
Eleitoral
1º
SECRETÁRIO

Substituído
Inscrição
028406981627

Substituto
Inscrição

Nome
KATIANNE
MEDEIROS

DA

SILVA

033604791678

Nome
INGRID VENNUS DA
SILVA COSTA

O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 30ª Zona.
Eu, CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA Juiz(a) da 30ª Zona Eleitoral/RN.
MACAU, 30 de novembro de 2018
Dr(a) CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juiz(Juíza) da 30ª Zona Eleitoral/RN

PORTARIAS

PORTARIA Nº 019/2018 - 30ªZERN
PORTARIA Nº 019/2018 – 30ªZERN
A Exma. Sra. Dra. CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral –
Macau/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei n.º
4.737/1965 (Código Eleitoral) ;
CONSIDERANDO o regramento ínsito na Resolução nº 23.456/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe
sobre os atos preparatórios, a recepção de votos, as garantias eleitorais, a justificativa eleitoral, a totalização, a
divulgação, a proclamação dos resultados e a diplomação para as eleições municipais de 2016;
CONSIDERANDO a publicação da resolução TRE/RN n.º 45, de 30 de outubro de 2018, que fixou data e
aprovou as instruções para realização de Novas Eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município
de Guamaré/RN;
CONSIDERANDO a publicação da Resolução TRE/RN n.º 53, de 29 de novembro de 2018, que dispõe sobre a
instalação de pontos de transmissão descentralizada de Boletins de Urna nas Eleições Suplementares de
Guamaré, que ocorrerá em 09 de dezembro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os técnicos abaixo elencados para atuar no(s) ponto(s) de transmissão descentralizada,
estabelecido(s) na Resolução TRE/RN n.º 53/2018, vinculado(s) a esta 30ª ZE/RN:
JOÃO MILTON CHAVES JOCA
SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL
ANA PAULA DA COSTA GOMES
SERVIDORA DA JUSTIÇA ELEITORAL
GEORGEFRANK DOS SANTOS MELO
SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL
FABIO DE ABREU SOUZA
SUPERVISOR DE LOCAL DE VOTAÇÃO /
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
DANIEL PINHEIRO DA SILVA
SUPERVISOR DE LOCAL DE VOTAÇÃO /
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
IBSEN CLEBER OLIVEIRA GURGEL
COORDENADOR DE SUPORTE TÉCNICO
Art. 2° Os técnicos acima designados poderão efetuar os procedimentos de transmissão dos resultados das
urnas eletrônicas através do sistema Transportador, utilizando a conexão JE Connect, recuperação de dados de
votação e reimpressão dos boletins de urna.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no mural do Cartório Eleitoral.
Macau/RN, 03 de dezembro de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ªZona Eleitoral
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37ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO - N.º 59/2018-37ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 94-40.2018.6.20.0037
Protocolo: 18.422/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018.
INTIMADO: PARTIDO PROGRESSISTA – PP – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PATU/RN
ADVOGADO(A)(S): MARCIEL ANTONIO DE SALES. OAB/RN 9883. E OUTROS.
REQUERIDO: JUIZ ELEITORAL DA 37ªZE
De ordem do MM Juiz Eleitoral desta 37ª ZE, Dr. Renan Brandão de Mendonça, em cumprimento à Decisão
proferida nos autos, na forma da lei, etc,
Em conformidade com o disposto no art. 52, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n.º 23.553/2017, considerando que o
partido estava vinculado a candidato que disputou do 2º turno das eleições 2018, INTIMO o DIRETÓRIO DO
PARTIDO PROGRESSISTA – PP DE PATU/RN, bem como o seu presidente e tesoureiro, na pessoa do
advogado constituído, para, no prazo de 03 (TRÊS) DIAS, apresentar a Prestação de Contas de Campanha das
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 52, § 1º, inciso II, e §6º, inciso IV, c/c c/c art. 101, inciso III, e §§ 1º
e 2º, todos da Res. TSE n.º 23.553/2017.
Ressalto que persistindo a omissão, haverá perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme art. 83, inciso II, da Res. TSE n.º
23.553/2017.
Patu/RN, 03/12/2018
MARIA EDILENE DE SOUZA
Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral em Substituição
EDITAL DE INTIMAÇÃO - N.º 60/2018-37ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 75-34.2018.6.20.0037
Protocolo: 17.063/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018.
INTIMADO: DEMOCRATAS – DEM – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PATU/RN
ADVOGADO(A)(S): HERBERT GODEIRO ARAÚJO. OAB/RN 11544.
REQUERIDO: JUIZ ELEITORAL DA 37ªZE
De ordem do MM Juiz Eleitoral desta 37ª ZE, Dr. Renan Brandão de Mendonça, em cumprimento à Decisão
proferida nos autos, na forma da lei, etc,
Em conformidade com o disposto no art. 52, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n.º 23.553/2017, considerando que o
partido estava vinculado a candidato que disputou do 2º turno das eleições 2018, INTIMO o DIRETÓRIO DO
DEMOCRATAS – DEM DE PATU/RN, bem como o seu presidente e tesoureiro, na pessoa do advogado
constituído, para, no prazo de 03 (TRÊS) DIAS, apresentar a Prestação de Contas de Campanha das Eleições
Gerais de 2018, nos termos do art. 52, § 1º, inciso II, e §6º, inciso IV, c/c c/c art. 101, inciso III, e §§ 1º e 2º,
todos da Res. TSE n.º 23.553/2017.
Ressalto que persistindo a omissão, haverá perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme art. 83, inciso II, da Res. TSE n.º
23.553/2017.
Patu/RN, 03/12/2018
MARIA EDILENE DE SOUZA
Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral em Substituição
EDITAL DE INTIMAÇÃO - N.º 61/2018-37ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 90-03.2018.6.20.0037
Protocolo: 18.308/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018.
INTIMADO: DEMOCRATAS – DEM – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO/RN
ADVOGADO(A)(S): KÊNIA KELLY MEDEIROS DE ANDRADE. OAB/RN 13.057.
REQUERIDO: JUIZ ELEITORAL DA 37ªZE
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De ordem do MM Juiz Eleitoral desta 37ª ZE, Dr. Renan Brandão de Mendonça, em cumprimento à Decisão
proferida nos autos, na forma da lei, etc,
Em conformidade com o disposto no art. 52, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n.º 23.553/2017, considerando que o
partido estava vinculado a candidato que disputou do 2º turno das eleições 2018, INTIMO o DIRETÓRIO DO
DEMOCRATAS – DEM DE MESSIAS TARGINO/RN, bem como o seu presidente e tesoureiro, na pessoa do
advogado constituído, para, no prazo de 03 (TRÊS) DIAS, apresentar a Prestação de Contas de Campanha das
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 52, § 1º, inciso II, e §6º, inciso IV, c/c c/c art. 101, inciso III, e §§ 1º
e 2º, todos da Res. TSE n.º 23.553/2017.
Ressalto que persistindo a omissão, haverá perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme art. 83, inciso II, da Res. TSE n.º
23.553/2017.
Patu/RN, 03/12/2018
MARIA EDILENE DE SOUZA
Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral em Substituição
EDITAL DE INTIMAÇÃO - N.º 62/2018-37ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 93-55.2018.6.20.0037
Protocolo: 18.423/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018.
INTIMADO: PODEMOS – PODE – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PATU/RN
ADVOGADO(A)(S): MARCIEL ANTONIO DE SALES. OAB/RN 9883 E OUTROS.
REQUERIDO: JUIZ ELEITORAL DA 37ªZE
De ordem do MM Juiz Eleitoral desta 37ª ZE, Dr. Renan Brandão de Mendonça, em cumprimento à Decisão
proferida nos autos, na forma da lei, etc,
Em conformidade com o disposto no art. 52, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n.º 23.553/2017, considerando que o
partido estava vinculado a candidato que disputou do 2º turno das eleições 2018, INTIMO o DIRETÓRIO DO
DEMOCRATAS – PODE DE PATU/RN, bem como o seu presidente e tesoureiro, na pessoa do advogado
constituído, para, no prazo de 03 (TRÊS) DIAS, apresentar a Prestação de Contas de Campanha das Eleições
Gerais de 2018, nos termos do art. 52, § 1º, inciso II, e §6º, inciso IV, c/c c/c art. 101, inciso III, e §§ 1º e 2º,
todos da Res. TSE n.º 23.553/2017.
Ressalto que persistindo a omissão, haverá perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme art. 83, inciso II, da Res. TSE n.º
23.553/2017.
Patu/RN, 03/12/2018
MARIA EDILENE DE SOUZA
Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral em Substituição

38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 56/2018
A Excelentíssima Senhora MM. Dra. MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA, Juíza da 38ª Zona Eleitoral, na
forma da Lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que torna pública a Relação de
Títulos impressos DEFERIDOS (anexo 1) e DEFERIDOS APÓS DILIGÊNCIA (anexo 2), relativos a alistamento,
transferência, revisão e 2ª via, processados no período de 15/11/2018 a 30/11/2018 – Lote(s) nº 72 e 73/2018,
todos pertencentes a esta 38ª Zona/RN, conforme relatórios (emitidos pelo sistema ELO) disponíveis em Cartório
e afixados em anexo ao presente Edital, no átrio do Fórum local, podendo, qualquer delegado de partido político,
nos termos da Resolução n.º 21.538/03, recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, do deferimento de transferência
e alistamento eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. E para conhecimento de todos os
interessados, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado em Cartório e no Diário da Justiça
eletrônica do TRE/RN.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 38ª Zona Eleitoral – Martins (RN), em 30 de novembro do ano de
dois mil e dezoito. Eu ______________(Cleano Ricardo Resende Lucena) – Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei.
Martins/RN, 30/11/2018.
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MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral
ANEXO 1 - EDITAL Nº 56/2018 –38ª ZONA/RN – RAES DEFERIDOS
Origem: ZE 38 Zona: 038 Municipio: 16179 - ANTÔNIO MARTINS
Data de Processamento: 15/11/2018 a 30/11/2018
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
FRANCISCO EDIMILSON DOS SANTOS 011554801600 TRANSFERÊNCIA 1082 75 19/11/2018 0072/2018
Origem: ZE 38 Zona: 038 Municipio: 16209 - SERRINHA DOS PINTOS
Data de Processamento: 15/11/2018 a 30/11/2018
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
ANA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA 035435831660 ALISTAMENTO 1058 67 30/11/2018 0073/2018
NATALIA ISIS GOMES 033509621600 REVISÃO 1058 67 20/11/2018 0072/2018
RAIMUNDO EDILSON DO NASCIMENTO 008378591627 REVISÃO 1031 39 21/11/2018 0072/2018
THAMIRES GALDINO DE OLIVEIRA COSTA 025282941686 REVISÃO 1015 29 19/11/2018 0072/2018
Origem: ZE 38 Zona: 038 Municipio: 17477 - MARTINS
Data de Processamento: 15/11/2018 a 30/11/2018
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
ALEX JUNIOR DA SILVA 028746111627 SEGUNDA VIA 1015 21 21/11/2018 0072/2018
ANTONIO ELIELZON CLEMENTE 024076831600 REVISÃO 1015 60 19/11/2018 0072/2018
ANTONIO VITOR PEREIRA CHAVES 035435821686 ALISTAMENTO 1015 20 20/11/2018 0072/2018
FRANCISCA LUCIA DA SILVA 008339711660 REVISÃO 1023 22 21/11/2018 0072/2018
JOSE BERNARDO NETO 008334601694 REVISÃO 1015 20 23/11/2018 0073/2018
LUCAS VINICIUS DA SILVA 035435811600 ALISTAMENTO 1023 23 19/11/2018 0072/2018
MARGARIDA ALVES DOS SANTOS 044970310752 REVISÃO 1015 60 19/11/2018 0072/2018
Total de documentos impressos : 12
ANEXO 2 - EDITAL Nº 56/2018 –38ª ZONA/RN – RAES DEFERIDOS APÓS DILIGÊNCIA
Origem: ZE 38 Zona: 38
Período: 15/11/2018 a 30/11/2018
Eleitor Inscrição Operação Nascimento Requerimento Lote Seq. Situação
FRANCISCA DE FATIMA DIMAS CAVALCANTE 016608281635 REVISÃO 28/07/1977 07/11/2018 0073/2018 3
diligenciado
Motivo diligência: DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
FRANCISCO ERIVANALDO CAVALCANTE 008706191600 REVISÃO 18/04/1964 07/11/2018 0073/2018 5
diligenciado
Motivo diligência: DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
ROMARIO DIMAS CAVALCANTE 031774521600 REVISÃO 23/02/1995 07/11/2018 0073/2018 4 diligenciado
Motivo diligência: DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
Total de diligências na Zona: 3

39ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

SENTENÇA - AP 47-65.2015.6.20.0039
AP nº 47-65.2015.6.20.0039
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Francilene Maria de Moura e Maria D'águia de Lima Ricarte
SENTENÇA
Trata-se o presente feito de ação penal em face de Francilene Maria de Moura e Maria D'águia de Lima Ricarte
onde as denunciadss teriam cometidos, respectivamente, as condutas tipificadas nos arts. 350 e 290 do Código
Eleitoral.
À primera foi oferecido o benefício da suspensão condicional do processo, desde que satisfeitos os requisitos do
art. 89, caput, in fine, da Lei Federal n° 9.099/1995. Em relação à segunda denunciada, foi ofertado e aceito o
benefício da transação penal, conforme o art. 76 e parágrafos, da Lei Federal n° 9.099/95.
Já consta decisão de extinção de punibilidade para Maria Daguia de Lima Ricarte em fl. 99.
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Com relação a denunciada Francilene Maria de Moura consta cumprimento em fls. 111/150 e certidão de fl.
150v, as quais provam o cumprimento do sursis processual, sem intercorrência de qualquer revogação.
O Ministério Público Eleitoral pugnou, ao final, pela extinção da punibilidade em favor da denunciada Francilene
Maria de Moura nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95.
É o relatório. Decido.
É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que estando preenchidos os requisitos autorizadores, a
Lei dos Juizados Especiais Criminais aplica-se aos crimes sujeitos a ritos especiais, inclusive aos crimes
eleitorais.
Sobre a aplicabilidade da Lei n° 9.099/95 ao processo eleitoral, cito o seguinte julgado:
Ementa: Ação penal originária.
Cumprimento das condições fixadas na proposta de suspensão condicional do processo.
Concluídas satisfatoriamente as imposições, tem-se por a extinta a punibilidade dos réus, à luz do artigo 89,
parágrafo 5°,da Lei n. 9.099/95. Decisão:
Por unanimidade, declararam extinta a punibilidade dos réus. (APCO - Ação Penal de Competência Originária nº
7 – Rolador/RS, Acórdão de 08/05/2012, Relator(a) DR. ARTUR DOS SANTOS E ALMEIDA, Publicação:
DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 78, Data 10/05/2012, Página 5)
Compulsando os autos, verifico que, de fato, o réu cumpriu todos os termos da suspensão condicional do
processo acordada no termo de audiência de fl. 53/54, conforme se observa em fls. 111/150v.
ISTO POSTO, considerando as razões de fato e de direito acima expostas, declaro a extinção da punibilidade da
réu Francilene Maria de Moura, já qualificada, nos termos do artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.
P. R. I.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Umarizal, 14/ 08 / 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral

42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 047/2018

42ª ZE

Prazo: 10 dias
De ordem da Excelentíssima Doutora TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 42ª Zona
Eleitoral de Luís Gomes, Estado do Rio Grande do Norte, em substituição legal, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, FAÇO SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência,
especialmente aos presidentes e delegados de partidos políticos, que se encontra afixada no Cartório Eleitoral
relação contendo os nomes e números de inscrição declarados dos eleitores que solicitaram ALISTAMENTO,
TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E SEGUNDA VIA, cujos requerimentos foram DEFERIDOS e PROCESSADOS no
cadastro eleitoral, após o cumprimento de diligências para comprovação do domicílio eleitoral, no período de
01/06/2018 a 30/11/2018, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso nos termos do art. 17, §1º
e do art. 18, §5º da Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º 6.996/82).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou a MM. Juíza
publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e afixar cópia no mural do Cartório Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Luís Gomes/RN aos trinta dias do mês de novembro de 2018 (30/11/2018).
Eu, Sérgio de Andrade Pinheiro, _______, Chefe do Cartório Eleitoral (em substituição), digitei e subscrevo.
Sérgio de Andrade Pinheiro
Chefe de Cartório da 42ª Zona
(em substituição)

43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L 37/2018 - 43ª ZE
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Faço Público, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que será realizada no dia 14 do
mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, a partir das 08:00 horas, na sede deste Juízo, localizada no
Fórum Eleitoral desta 43ª Zona, situado à Rua Coronel Nunes, 446, Centro, nesta cidade, CORREIÇÃO
ORDINÁRIA, deste Juízo, 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 por mim assinado, ERIKA SOUZA
CORRÊA OLIVEIRA, Juíza Eleitoral desta 43ª Zona e pelo Senhor Rômulo Granjeiro de Souza, Chefe do
Cartório Eleitoral em substituição, Secretário dos trabalhos da correição.
Dado e passado nesta cidade, em 03 de dezembro de 2018. Eu, _____________ (Rômulo Granjeiro de Souza),
Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral em substituição, que digitei e vai subscrito pela MMª Juíza Eleitoral.
São Miguel, 03 de dezembro de 2018
Erika Souza Corrêa Oliveira
Juíza da 43ª Zona Eleitoral

44ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N. 055/2018

44ZE

Prestação de Contas n.º 432-61.2016.6.20.0044
Candidato: MARY KELLY DA ROCHA
SADP: 74.533/2016
A Excelentíssima Senhora, Dra. ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES, MM. Juíza desta 44ª
Zona Eleitoral – Monte Alegre, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, conforme determina a Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), vem por meio
deste INTIMAR a candidata MARY KELLY DA ROCHA, título eleitoral nº 0216 6690 1635, candidata durante às
Eleições 2016 pelo Partido Ecológico Nacional - PEN de Monte Alegre/RN, para tomar ciência da parte
dispositiva da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe: “Assim sendo, com fulcro na Lei nº
9.504/97 e no artigo art. 73, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do(a)
candidato(a) MARY KELLY DA ROCHA, bem como o(a) declaro impedido(a) de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura correspondente, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas.”
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de costume
deste Cartório Eleitoral, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Monte Alegre, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de dois mil e dezoito
(30.11.2018). Eu, __________ (Daniel de Oliveira Rodrigues), Analista Judiciário, Chefe de Cartório, digitei e a
MM Juíza subscreve.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
EDITAL N. 056/2018

44ZE

PROCESSO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL.38-54.2016.6.20.0044
ELEITORA: KARLA DANYELLE DE OLIVEIRA ARAÚJO
SADP: 20.808/2016
A Excelentíssima Senhora, Dra. ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES, MM. Juíza desta 44ª
Zona Eleitoral – Monte Alegre, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, conforme determina a Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), vem por meio
deste INTIMAR a eleitora KARLA DANYELLE DE OLIVEIRA ARAÚJO, filha de Maria Gorete de de Oliveira
Araújo e João Daniel de Araújo, natural de Natal/RN, nascida em 08/01/1994, RG nº 002.968.510, para tomar
ciência da parte dispositiva da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe: “Ante o exposto,
considerando ausente o requisito do domicílio eleitoral previsto na Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal
Superior Eleitoral, DETERMINO o cancelamento da inscrição eleitoral 0299 7081 1643, em nome de KARLA
DANYELLE DE OLIVEIRA ARAÚJO, em todos os seus efeitos.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de costume
deste Cartório Eleitoral, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
____________________________________________________________________________________________________________________
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Dado e passado neste município de Monte Alegre, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de dois mil e dezoito
(30.11.2018). Eu, __________ (Daniel de Oliveira Rodrigues), Analista Judiciário, Chefe de Cartório, digitei e a
MM Juíza subscreve.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
EDITAL N. 053/2018

44ZE

Duplicidade/Pluralidade de inscrição (coincidência) n.º 28-10.2016.6.20.0044
Eleitor: LUCIANO MARIA DE ARAÚJO
A Excelentíssima Senhora, Dra. ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES, MM. Juíza desta 44ª
Zona Eleitoral – Monte Alegre, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, conforme determina a Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), vem por meio
deste INTIMAR o eleitor LUCIANO MARIA DE ARAÚJO, filho de Francisco Maria Filho e Joana Eurides de
Araújo Filho, nascido em 25.03.1971, título eleitoral nº 0150.2210.1627, para que compareça no Cartório Eleitoral
da 44ªZE, na Avenida Juvenal Lamartine, nº73 Centro, Monte Alegre/RN, CEP: 59.182-000, munido do título
eleitoral, Identidade (RG), CPF, comprovante de residência a fim de coletar novamente a biometria (Revisão
Eleitoral), tendo em vista problema identificado no Cadastro de Eleitoral (Sistema Elo) por esta Justiça no prazo
de 10 (dez) dias.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de costume
deste Cartório Eleitoral, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Monte Alegre, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de dois mil e dezoito
(30.11.2018). Eu, __________ (Daniel de Oliveira Rodrigues), Analista Judiciário, Chefe de Cartório, digitei e a
MM Juíza subscreve.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
EDITAL DE CITAÇÃO N. 057/2018

44ZE

PROCESSO COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA 317-40.2016.6.20.0044
ELEITORA: ANA ALECIA DE PONTES NASCIMENTO
SADP: 72.588/2016
A Excelentíssima Senhora, Dra. ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES, MM. Juíza desta 44ª
Zona Eleitoral – Monte Alegre, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, conforme determina a Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), vem por meio
deste INTIMAR a eleitora ANA ALECIA DE PONTES NASCIMENTO, filha de Maria de Fátima de Pontes e Mário
Luiz de Pontes, nascida em Natal/RN em 27/12/1980, portadora do título eleitoral nº 0194 6853 1694 e RG
002007890 e para que compareça no Cartório Eleitoral da 44ªZE, na Avenida Juvenal Lamartine, nº73 Centro,
Monte Alegre/RN, CEP: 59.182-000, e justifique no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação a ausência
aos trabalhos eleitorais durante o 1º Turno das Eleições 2016.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de costume
deste Cartório Eleitoral, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Monte Alegre, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de dois mil e dezoito
(30.11.2018). Eu, __________ (Daniel de Oliveira Rodrigues), Analista Judiciário, Chefe de Cartório, digitei e a
MM Juíza subscreve.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral

45ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PC nº 67-33.2018.6.20.0045
Espécie: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano: 2017
Requerido: Partido Comunista do Brasil – PC do B de Rodolfo Fernandes
Requerido: Maria de Fátima Monteiro
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Requerido: Neurismar Monteiro de Melo
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e de extratos bancários nos
sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2017, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista do Brasil de Rodolfo Fernandes/RN
relativas ao exercício financeiro do ano de 2017, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim
como, determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos
termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 26 de novembro de 2018.
ANTÔNIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 45ª ZE, em substituição
PC nº 68-18.2018.6.20.0045
Espécie: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano: 2017
Requerido: Partido Podemos – PODE de Rodolfo Fernandes
Requerido: Antônio Cavalcante Negreiros
Requerido: Ubevania Dantas Silva
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e de extratos bancários nos
sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2017, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Podemos de Rodolfo Fernandes/RN relativas ao
exercício financeiro do ano de 2017, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim como,
determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos termos
da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 26 de novembro de 2018.
ANTÔNIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 45ª ZE, em substituição
PC nº 64-78.2018.6.20.0045
Espécie: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano: 2017
Requerido: Partido Socialista Brasileiro – PSB de Rodolfo Fernandes
Requerido: Francisca Erinaide Freitas Negreiros
Requerido: Maria Roberta Bezerra Lopes
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e de extratos bancários nos
sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2017, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
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Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro de Rodolfo Fernandes/RN
relativas ao exercício financeiro do ano de 2017, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim
como, determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos
termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 26 de novembro de 2018.
ANTÔNIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 45ª ZE, em substituição
PC nº 66-48.2018.6.20.0045
Espécie: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano: 2017
Requerido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Rodolfo Fernandes
Requerido: Fernando Batista Cavalcante
Requerido: Jackson Geovanny Cavalcante Maia
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e de extratos bancários nos
sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2017, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
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Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira de Rodolfo
Fernandes/RN relativas ao exercício financeiro do ano de 2017, com perdas do repasse das cotas do fundo
partidário, assim como, determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a
omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 26 de novembro de 2018.
ANTÔNIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 45ª ZE, em substituição
EDITAIS

EDITAL Nº 92/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. Antônio Borja de Almeida Júnior, Juiz Eleitoral da 45ª ZONA, em
substituição, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, de acordo com o que
determina o Código Eleitoral Brasileiro (Lei nº 4.737, de 17/07/1965) foram requeridos os ALISTAMENTOS,
TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES e SEGUNDAS VIAS no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 nos municípios de
Felipe Guerra, Itaú, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo conforme relatório disponível no Cartório Eleitoral.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente edital que será afixado
no local de costume, no Cartório Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 45ª Zona Eleitoral – APODI/RN, aos 30 (trinta) dias do mês de
novembro do ano de 2018. Eu, __________, Francisco Edjarlilson de Morais, Chefe de Cartório da 45ª ZE/RN,
em substituição, o digitei e subscrevo.
Francisco Edjarlilson de Morais
Chefe de Cartório da 45ª ZE/RN, em substituição

49ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

PROCESSOS: 0000131-02.2016.6.20.0049
REPRESENTANTE: ANTONIO ONILDO BEZERRA DE MOURA
ADVOGADO: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE – OAB : 479 A/RN
REPRESENTANTE: DARCIO REGIS BEZERRA
ADVOGADO: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE – OAB : 479 A/RN
REPRESENTADO: LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
REPRESENTADO: ANTONIO ANÍZIO BEZERRA JÚNIOR
REPRESENTADO: RAIMUNDO CARLOS DE MEDEIROS
ADVOGADO: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA – OAB : 5695/RN
ADVOGADO: RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS – OAB: 6808/RN
ADVOGADO: ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS – OAB: 8147/RN
ADVOGADO: MURILO MARIZ DE FARIA NETO – OAB : 5691/RN
ADVOGADO: GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS – OAB:6747/RN
ADVOGADO: BARROS, MARIZ & REBOUÇAS ADVOGADOS – OAB: 237/RN
DESPACHO
Em face da omissão anterior, requisite-se à Polícia Federal no RN, para que a perícia requisitada seja realizada
no prazo judicial de 30 dias.
E, não houve resposta, remeta-se cópia dos autos para o Ministério Público Federal adotar as medidas cabíveis.
Após, vista ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Mossoró, 29 de novembro de 2018.
EDINO JALES ALMEIDA JÚNIOR
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Juiz Eleitoral
Processo nº 0000024-84.2018.6.20.0049
DESPACHO
Vista ao representante do Ministério Público.
Mossoró, 29 de novembro de 2018.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral

63ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 042/2018
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Ronivon Beija Mim de Lima, 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 16/11/2018 a 30/11/2018, 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 03 (três) dias do mês de
dezembro de 2018. Eu, ________ Patricio Jerônimo Bezerra (Chefe de Cartório da 63ªZE em Substituição),
preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
José Ronivon Beija Mim de Lima
Juiz Eleitoral da 63ª Zona

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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