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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

RECURSO ELEITORAL nº 1-21.2017.6.20.0067 - Classe 30ª
Recorrente(s): JUSCYE CORREIA DO NASCIMENTO
Advogados: MARCOS JOSE MARINHO E MARCOS JOSE MARINHO JUNIOR
Recorrido(s): JORGE JANUARIO DE CARVALHO
Advogado: TIAGO ALVES DA SILVA
RECURSO ELEITORAL ¿ ELEIÇÕES 2016 - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO ¿ ELEIÇÃO
PROPORCIONAL ¿ NULIDADE DE SENTENÇA ¿ CERCEAMENTO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ¿ NÃO
ACOLHIMENTO - PAGAMENTO EXCESSIVO AO CONTADOR DE CAMPANHA ¿ CONTRATAÇÃO DE
FAMILIARES DO CANDIDATO - USO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO ¿ ABUSO DE
PODER ECONÔMICO E FRAUDE - AFASTAMENTO ¿ DESPROVIMENTO DO RECURSO
Não merece prosperar a tese recursal de nulidade da sentença, por cerceamento na instrução probatória,
porquanto conduzido o feito nos termos da LC 64/90 quanto à obrigatoriedade de juntada de rol de testemunhas
na inicial, bem como do art. 355, I, do CPC, que permite o julgamento antecipado do pedido quando o processo
não necessitar de produção de outras provas.
Na espécie, não restou caracterizado o abuso de poder econômico ou fraude no valor pago ao contador, bem
como na contratação de familiares do candidato para prestar serviços durante a campanha eleitoral com uso de
recursos do fundo partidário, não merecendo prosperar a pretensão recursal.
Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO, ACORDAM os
Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, em sede preliminar, em
consonância com o opinamento ministerial, em rejeitar nulidade de sentença. No mérito, também em
consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, ACORDAM em desprover o recurso, nos termos
do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 07 de dezembro de 2018.
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DES. CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO - RELATOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 43-14.2016.6.20.0000 - Classe 25ª
Requerente(s)s: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO ESTADUAL
Advogado: JEORGE FERREIRA DA SILVA
Requerente(s)s: THOMAS JOSÉ MEDEIROS DE SENA
Advogado: SEM ADVOGADO
Requerente(s)s: KARENY SOARES LOBATO DE QUEIROZ
Advogado: SEM ADVOGADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO E OUTRAS PEÇAS
OBRIGATÓRIAS ESSENCIAIS PARA EXAME CONTÁBIL. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR EM SEDE DE
DILIGÊNCIAS. NÃO ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA MERITÓRIA. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA NORMA DE REGÊNCIA.
1- Não tendo a agremiação partidária e seus responsáveis apresentado instrumento procuratório e peças
obrigatórias definidas na Res.-TSE nº 23.432/2014, ainda que devidamente notificados para tanto, resta
inviabilizada a análise das contas, ante a ausência de elementos mínimos para sua apreciação, devendo ser
declaradas como não prestadas, a teor do art. 45, V, "a" e "b" c/c o art. 34, § 4º, I, da referenciada norma.
2- De rigor, pois, a aplicação das sanções estabelecidas na Res.-TSE nº 23.432/2014, em seu art. 47, caput e
parágrafo 2º, a saber: a) proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto perdurar
a inadimplência; b) declaração, para todos os efeitos, de que o partido e os responsáveis estão inadimplentes
perante a Justiça Eleitoral e c) suspensão do registro ou anotação do órgão diretivo, até eventual regularização.
3- Reconhecimento da omissão do dever de prestar contas.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO, ACORDAM os
Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em
consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em julgar não prestadas as contas do órgão
estadual do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA NO RIO GRANDE DO NORTE (PRP/RN), referentes
ao exercício financeiro de 2015, com a consequente aplicação das sanções estabelecidas na Resolução TSE nº
23.432/14, a saber: i) proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto perdurar a
inadimplência (art. 47, caput); ii) declaração, para todos os efeitos, de que o partido e os responsáveis estão
inadimplentes perante a Justiça Eleitoral (§ 2º do art. 47) e iii) suspensão do registro ou anotação do órgão
diretivo regional, até eventual regularização (§ 2º do art. 47), nos termos do voto do relator, parte integrante da
presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 07 de dezembro de 2018.
JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RELATOR

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

PORTARIA N.º 365/2018-GP*
Disciplina o processo de trabalho de Desfazimento de Materiais no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20, incisos XIX e XXIII, do Regimento Interno, e
Considerando o disposto no artigo 17 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei n.º 12.305, de 02 de
agosto de 2010 e no Decreto n.º 9.373, de 11 de maio de 2018;
Considerando o teor da Portaria n.º 157/2013-GP, de 09 de abril de 2013, que regulamenta a movimentação e a
responsabilidade pela guarda de material permanente no âmbito deste Tribunal;
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Considerando o referencial da estrutura de processos estabelecido pela Cadeia de Valor deste TRE-RN,
aprovada pela Portaria n.º 179/2018-GP, que instituiu o Macroprocesso de Suporte "Gestão de Aquisições,
Contratações e Infraestrutura", e o processo "Gestão Patrimonial";
Considerando o objetivo "Aperfeiçoamento da gestão de custos com foco na eficiência e na sustentabilidade",
contido no Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte (PEJERN), para o período 2016-2020,
aprovado pela Resolução TRE-RN n.º 24, de 19 de novembro de 2015;
Considerando a necessidade de disciplinar o trâmite do processo de desfazimento de materiais deste Tribunal,
para proporcionar maior celeridade, eficiência e eficácia na execução dos trabalhos de cessão, transferência,
leilão, destinação e disposição final ambientalmente adequadas dos seus bens móveis e materiais, em
conformidade com a legislação vigente; e
Considerando o que consta do Processo Administrativo Eletrônico n.º 16501/2015,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Disciplinar o processo de trabalho de desfazimento de materiais, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte, que se dará por meio de cessão, transferência interna e externa, leilão, doação e da
destinação e disposição final ambientalmente adequada, em conformidade com o Decreto nº 9.373/18 e a Lei
8.666/93, nos termos dos manuais constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria.
Art. 2º São pré-requisitos para o desfazimento a existência de material classificado como inservível para a
Administração e a avaliação do material pela Comissão Especial de Desfazimento de Materiais deste Tribunal.
Parágrafo único. Ficam ressalvadas as hipóteses estabelecidas nos parágrafos únicos dos artigos 4º e 5º do
Decreto nº 9.373/18.
Art. 3º Os materiais considerados inservíveis para o TRE/RN serão classificados da seguinte forma:
I – ocioso: bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado;
II – recuperável: bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo da recuperação seja de até
50% (cinquenta por cento) do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e benefício demonstre ser
justificável a sua recuperação;
III – antieconômico: bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento seja precário, em virtude de
uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência; ou
IV – irrecuperável: bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido a perda de suas
características ou em razão de ser o seu custo de recuperação mais de 50% (cinquenta por cento) do seu valor
de mercado ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação.
§ 1º. Os materiais classificados como ociosos ou recuperáveis poderão ser reaproveitados mediante
transferência interna ou externa.
§ 2º. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação dos materiais classificados como
irrecuperáveis, a autoridade competente determinará sua destinação ou disposição final ambientalmente
adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010.
Art. 4º Os procedimentos que integram o processo de desfazimento de materiais serão efetuados pela Comissão
Especial de Desfazimento de Materiais, instituída pela autoridade competente, e composta por, no mínimo, 03
(três) servidores efetivos da Justiça Eleitoral.
Art. 5º Os materiais que não estejam em uso nas unidades e, em tese, sejam considerados inservíveis – ocioso,
recuperável, antieconômico ou irrecuperável – deverão ser encaminhados para as seguintes unidades
administrativas:
I - Seção de Patrimônio: material permanente;
II - Seção de Almoxarifado: material de consumo;
III - Seção de Suporte Presencial: equipamentos de informática;
IV - Seção de Urnas Eletrônicas: urnas;
V - Seção de Segurança, Transportes e Apoio Administrativo: veículos automotores;
VI - Seção de Biblioteca e Editoração: material bibliográfico.
§ 1º Em se tratando de material para desfazimento, as unidades acima elencadas deverão protocolizar o pedido
via PAE, contendo a descrição e a classificação preliminar do material, de acordo com o disposto no Art. 3º.
§ 2º No caso de material permanente deverão ainda ser acrescidos o número de tombamento, estado de
conservação e valor dos bens.
§ 3º Os processos protocolizados pelas unidades administrativas, descritas no Art. 5º desta Portaria, deverão
conter a ciência dos respectivos Coordenadores e Secretários.
Art. 6º Os pedidos de desfazimento serão encaminhados à Coordenadoria de Material e Patrimônio a quem
caberá o envio à Comissão Especial de Desfazimento de Materiais.
Art. 7º Após o recebimento do PAE, a Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo
de desfazimento.
CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO
Art. 8º Cabe à Comissão Especial de Desfazimento de Materiais a adoção das seguintes providências iniciais:
I – anexar ao processo a portaria de nomeação da Comissão;
II – agrupar os materiais em lotes, se necessário
III – anexar ao processo o Termo de Vistoria e Avaliação dos materiais;
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IV – emitir e anexar ao processo a minuta do Edital e a minuta do Termo de Desfazimento, com a indicação da
modalidade de desfazimento;
V – encaminhar o processo para a devida autorização superior.
Parágrafo único. A avaliação dos materiais terá como parâmetro o preço de mercado, podendo, no caso de
doação de material permanente, ser adotado o valor líquido dos bens, calculado a partir do custo de aquisição
deduzido das depreciações.
Art. 9º Compete à Secretaria de Administração e Orçamento opinar sobre o desfazimento dos bens.
Art. 10. Compete ao ordenador de despesas decidir sobre o desfazimento dos materiais, após a devida análise
jurídica, mantendo-se a delegação de competência à Diretoria-Geral, estabelecida pelo art. 1º, IX, da Portaria GP
n.º 304, de 23 de setembro de 2015.
Art. 11. A Comissão Especial de Desfazimento de Materiais adotará os procedimentos necessários ao
desfazimento dos materiais, conforme decisão da autoridade competente.
§ 1º No caso de leilão, a Comissão deverá adotar os procedimentos necessários para a designação de leiloeiro
oficial para condução do certame.
§ 2º No caso de doação, a Comissão deverá aguardar o prazo de 5 (cinco) dias, para manifestação dos
interessados, a contar da data de publicação do respectivo Edital.
Art. 12. Ao final dos procedimentos do desfazimento dos materiais, a Comissão encaminhará o processo à SAO
para o devido conhecimento dos atos praticados.
Parágrafo único. Na hipótese de leilão, a SAO encaminhará o processo à autoridade ordenadora da despesa
para a homologação do resultado.
Art. 13. Cabe à Seção de Contabilidade a conferência dos procedimentos contábeis.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14. As despesas inerentes à retirada dos bens cedidos ou doados das dependências do Tribunal correrão
sob a responsabilidade do cessionário ou donatário.
Art. 15. Os bens transferidos, cedidos ou doados que não forem retirados das dependências do Tribunal no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura dos respectivos Termos, serão imediatamente
disponibilizados aos órgãos ou entidades que estejam na ordem subseqüente de preferência, sendo
automaticamente revogados os Termos anteriormente lavrados.
Art. 16. O fluxo do processo de trabalho de Desfazimento de Materiais, constante dos Anexos I, II e III desta
Portaria, deverão ser observados pelas unidades envolvidas no desfazimento.
Art. 17. O disposto nesta Portaria não se aplica às espécies de bens definidos na Resolução TSE nº 22.709, de
21 de fevereiro de 2008.
Art. 18. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria-Geral.
Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 144/2015-GP e as
disposições em contrário.
Natal/RN, 06 de dezembro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
* Republicado por ausência dos anexos.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
ATOS DA CORREGEDORIA
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0601455-57.2018.6.20.0000
Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º 0601455-57.2018.6.20.0000 Assunto:
Cargo –Governador –
Cargo –Vice-Governador –Eleições –Eleição Majoritária –Abuso –De Poder Econômico –Abuso –De Poder
Político/Autoridade –Abuso –Uso Indevido de Meio de Comunicação Social Investigante: Trabalho e Superação
(PRB/PTB/PR/PPS/PMB/PTC/PSB/PRP/PSDB/PSD/AVANTE/PROS) Advogados: Thiago Cortez Meira de
Medeiros (OAB/RN 4650) e Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (OAB/RN 3640)
Investigado: Maria de Fátima Bezerra Advogados: André Augusto de Castro (OAB/RN 3898), Altair Soares da
Rocha Filho (OAB/RN 14966), Carlos Gondim Miranda de Farias (OAB/RN 2560) e José Odilon Albuquerque de
Amorim Garcia (OAB/RN 5155)
Litisconsorte Passivo: Antenor Roberto Soares de Medeiros Advogados: André Augusto de Castro (OAB/RN
3898), Altair Soares da Rocha Filho (OAB/RN 14966), Carlos Gondim Miranda de Farias (OAB/RN 2560) e José
Odilon Albuquerque de Amorim Garcia (OAB/RN 5155) Relator:
Desembargador Cornélio Alves
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DESPACHO
Nesta fase processual, incumbe a este Corregedor examinar a pertinência da instrução probatória, nos moldes
descritos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Antes, porém, de adentrar em tal análise, cumpre destacar que não restou claro em que medida o depoimento da
testemunha indicada na contestação seria necessário ao deslinde do caso.
Assim, para os fins descritos no art. 370 do Código de Processo Civil[1], determino a intimação da investigada e
do litisconsorte passivo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem as razões em que se funda a
relevância e/ou utilidade da diligência acima mencionada para a resolução do processo.
Após, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
ÀSecretaria Judiciária para cumprimento.
Natal/RN, 05 de dezembro de 2018.
Desembargador Cornélio Alves
Corregedor Regional Eleitoral
[1] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL nº 347-09.2016.6.20.0066 - Classe 30ª
Recorrente(s): COLIGAÇÃO A VERDADEIRA MUDANÇA (PMDB, PP, PDT, PR E SD)
Advogado: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
Recorrido(s)s: ANTONIO BRAULIO DA CUNHA
Advogado: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
Recorrido(s)s: JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Advogado: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO OU
GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. ART. 30-A DA LEI N.º 9.504/97. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA DOS INVESTIGADOS-RECORRIDOS. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À LISURA, TRANSPARÊNCIA E HIGIDEZ DA CAMPANHA
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
1.
Recurso eleitoral que discute sentença de improcedência em ação de investigação judicial eleitoral por
captação ou gasto ilícito de recursos, com fundamento no art. 30-A da Lei n.º 9.504/97.
2.
O recurso concreto, calcado em bases genéricas e baseado unicamente em afirmações e ilações de
irregularidades na prestação de contas de campanha, sem especificação dos fundamentos de reforma da
decisão atacada, só é cognoscível no que for aproveitável, em homenagem ao princípio do acesso à justiça ou
da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no art. 5º, XXXV da CRFB/88.
3.
Os princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal, encontram-se
positivados no art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88 e nos arts. 7º e 369 do Código de Processo Civil. Embora se
assegure à parte o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, ao juiz é dado
indeferir diligências inúteis e protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, em resguardo aos
princípios da celeridade, eficiência e duração razoável do processo, também de estatura constitucional (art. 5º,
LXXVIII). Precedente deste Regional (RE n.º 34891, rel. Juiz José Dantas de Paiva, DJE 30/11/2018).
4.
Na ação de investigação judicial eleitoral, com fundamento no art. 30-A da Lei n.º 9.504/97, cabe ao
autor instruir a petição inicial com os documentos necessários à prova do alegado, conforme ônus que lhe toca, a
teor dos arts. 373, 396 e 434 do CPC. Tratando-se de irregularidades relacionadas à prestação de contas de
campanha, o investigante deve providenciar a juntada de cópia das peças contábeis que compõem o processo
de prestação de contas, feito de natureza pública e de acesso amplo e irrestrito aos interessados, nos termos do
art. 89 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
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5.
Embora fosse viável à parte autora instruir os autos com os documentos que entendia pertinentes para
fazer prova do alegado na inicial, a investigante-recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual,
buscando transferir para a parte adversa e para o cartório eleitoral a incumbência de instruir o feito, não
apresentando justificativa para a omissão de seu mister processual. Nessa perspectiva, tem-se que o
indeferimento das diligências pleiteadas pela investigante-recorrente, pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral, visou
resguardar a celeridade e eficiência inerente aos feitos eleitorais, o que nem de longe configura violação ao
devido processo legal. Prefacial rejeitada.
6.
A captação ou gasto ilícito de recursos, prevista no art. 30-A da Lei n.º 9.504/97, visa resguardar a
lisura, higidez e transparência das campanhas eleitorais, somente ensejando a incidência da grave pena de
negação/cassação do diploma diante de condutas que tenham relevância no contexto da disputa eleitoral.
Precedentes do TSE e deste Regional (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 204, rel. Min. Luiz Fux, DJE
04/10/2016, Página 141/142; TSE - Recurso Ordinário nº 1746, rel. José Antônio Dias Toffoli, DJE 20/05/2014,
Página 41; TRE/RN - Representação nº 7837, rel. Alceu José Cicco, DJE 04/05/2015, Página 03/04).
7.
A suplicante repisa os fatos trazidos na exordial, relacionados a supostas irregularidades verificadas na
prestação de contas de campanha dos investigados-recorridos, que, no seu entender, caracterizam captação ou
gasto ilícito de recursos. Contudo, não acostou documentos que minimamente confirmem o sustentado, sequer
juntando as peças da prestação de contas ora questionadas.
8.
Ainda que não fosse isso, a prestação de contas dos recorridos (PC 241-47.2016.6.20.0066), relativa ao
pleito de 2016, foi objeto de impugnação pela recorrente, que apontou irregularidades no intuito de obter a sua
reprovação. O juízo de primeiro grau, em análise ao feito, julgou improcedente a impugnação ofertada pela
investigante-recorrente, aprovando as contas de campanha dos recorridos sem quaisquer ressalvas, decisão que
restou mantida pelo Tribunal, ao analisar o recurso interposto pela impugnante.
9.
Ainda que a prestação de contas e a representação para apurar arrecadação e gastos ilícitos de
campanha, com fundamento no art. 30-A da Lei n.º 9.504/97, sejam ações distintas e autônomas, é de se
considerar que apenas excepcionalmente os fatos insuficientes à reprovação de contas poderiam ensejar, nesta
via, gravidade suficiente para atrair a condenação por arrecadação e gastos ilícitos de campanha.
10.
Não tendo a recorrente demonstrado a prática, pelos recorridos, de condutas ilícitas ou com relevância
jurídica apta a comprometer a lisura, a transparência e a higidez da campanha eleitoral, bem assim a embasar a
consequência gravosa previstas no art. 30-A da Lei nº 9.504/97 (negação/cassação de diploma), há que ser
rejeitada a pretensão de reforma da sentença de primeiro grau.
11. Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO, ACORDAM os
Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em sede
preliminar, em consonância com o opinamento ministerial, em rejeitar nulidade de sentença por violação ao
devido processo legal. No mérito, também à unanimidade e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, ACORDAM em desprover o recurso, nos termos do voto do relator, parte integrante da
presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 07 de dezembro de 2018.
FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
JUIZ FEDERAL

ATOS ORDINATÓRIOS

RECURSO CRIMINAL N.º 83-60.2016.6.20.0011 CLASSE 31
PROCEDÊNCIA: CANGUARETAMA/RN (11ª ZONA ELEITORAL)
PROTOCOLO: 26.481/2016
ASSUNTO:
RECURSO CRIMINAL – DIREITO ELEITORAL – CRIMES CONTRA O SIGILO OU O
EXERCÍCIO DO VOTO – CORRUPÇÃO ELEITORAL – CARGOS – CARGO – VEREADOR – ELEIÇÕES –
ELEIÇÃO PROPORCIONAL – AÇÃO PENAL
RECORRENTE: LÉCIO DIAS DA SILVA
ADVOGADO:
NILSON DANTAS LIRA JÚNIOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR:
JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Relator, retire-se o feito da pauta de julgamento do dia 11/12/2018.
Após, encaminhe-se ao revisor, Juiz Wlademir Soares Capistrano, para inclusão do processo em nova pauta.
Natal, 06 de dezembro de 2018.
Sandra Jaqueline de Araújo Galvão
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Assessora do GABJC1

GABINETE DO JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL N.º 486-35.2016.6.20.0009
PROCEDÊNCIA: TIBAU DO SUL/RN (9ª ZONA ELEITORAL – GOIANINHA)
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CARGO – PREFEITO – ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA – CONTAS – APRESENTAÇÃO DE CONTAS – APROVAÇÃO
RECORRENTE: COLIGAÇÃO VITÓRIA DO POVO (PR/PDT/MDB/PP/PSB)
ADVOGADO: JULIO HENRIQUE DE MACEDO ALVES e Outro
RECORRENTE: VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA
ADVOGADO: JULIO HENRIQUE DE MACEDO ALVES e Outro
RECORRIDO: ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACÊDO
ADVOGADO: JAIR AUGUSTO GOMES DAMASCENO
RELATOR: JUIZ ANDRÉ PEREIRA
DESPACHO
Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos declaratórios opostos, no prazo de 3
(três) dias.
Natal, 06 de dezembro de 2018.
Juiz ANDRÉ PEREIRA
Relator
RECURSO ELEITORAL N.º 114-63.2016.6.20.0049
PROCEDÊNCIA: UPANEMA/RN (49ª ZONA ELEITORAL)
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL – DIREITO ELEITORAL – ELEIÇÕES – PRESTAÇÃO DE CONTAS –
CANDIDATO A VEREADOR – ELEIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA
ELEITORAL – APROVAÇÃO COM RESSALVAS
RECORRENTE: COLIGAÇÃO UPANEMA EM BOAS MÃOS (PMDB/PP/PSD/PT/PC DO B)
ADVOGADO: ELISON ISAAC DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: HIGOR TALLISON BEZERRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ALUÍZIO DELMIRO DA COSTA JÚNIOR
RELATOR: JUIZ ANDRÉ PEREIRA
DESPACHO
Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos declaratórios opostos, no prazo de 3
(três) dias.
Natal, 06 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)
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COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 049/2018
EDITAL N.º 049/2018
O Dr. Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra, Juiz da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação contendo
os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requererem alistamento e transferência no período de
05/11/2018 a 15/11/2018, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para, querendo, interpor
recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei n.º 6.996/82, arts. 7º
e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 07 dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e dezoito (2018). Eu, ____________, Alexandra Maria Fernandes Rodrigues de Farias, Chefe do Cartório da
3ª Zona Eleitoral de Natal/RN, o fiz expedir e vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL N.º 050/2018
EDITAL N.º 050/2018
O Dr. Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra, Juiz da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação contendo
os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requererem alistamento e transferência no período de
16/11/2018 a 30/11/2018, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para, querendo, interpor
recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei n.º 6.996/82, arts. 7º
e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 07 dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e dezoito (2018). Eu, ____________, Alexandra Maria Fernandes Rodrigues de Farias, Chefe do Cartório da
3ª Zona Eleitoral de Natal/RN, o fiz expedir e vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
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GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/RN

06ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

PROCESSO Nº 23-24.2018.6.20.0006
PROTOCOLO nº 28.868/2017
ESPÉCIE: AÇÃO PENAL
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO(S): ELDA DE ANDRADE SOUZA
ADVOGADO(S): JEORGE FERREIRA DA SILVA – OAB/RN Nº 9.539 e AMANDA MARIA SALES DO NASCIMENTO –
OAB/RN Nº 12.150
ATO ORDINATÓRIO – INTIMAÇÃO
De ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Peterson Fernandes Braga, em cumprimento ao despacho de fls. 12, fica
INTIMADA a denunciada, para comparecer à audiência de instrução dos autos em epígrafe, que será realizada no dia
17/12/2018 às 13h30min, no Fórum Eleitoral da 6ª Zona, localizado na Alameda do V Centenário do Brasil, 66, Centro,
Ceará-Mirim/RN.
Ceará-Mirim/RN, 7 de dezembro de 2018
José Wilson de Oliveira
Chefe de Cartório

09ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL
EDITAL n.º 86/2018-09ªZE/RN
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
O Excelentíssimo Senhor Dr. WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO, MM Juiz Eleitoral nesta 9ª zona,
circunscrição eleitoral do estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral Brasileiro) e Resoluções do TSE pertinentes à matéria, FAZ SABER, a todos quantos o
presente edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra afixada no Cartório Eleitoral relação contendo os
nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA ou
REVISÃO, cujos requerimentos foram INDEFERIDOS por este Juízo Eleitoral, sendo aberto prazo de 05 (cinco)
dias para interposição de recurso (por advogado devidamente constituído), a contar da publicação deste edital no
Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E), nos termos do art. 17, §1º e art. 18, §5º, conforme estabelecido pela
Resolução TSE n.º 21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(íza) Eleitoral publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e afixar cópia no mural do
Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Goianinha (RN), neste Cartório Eleitoral, aos 07 (sete) dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, ____________(Heloísa Helena Cunha Pinheiro de Souza),
Chefe de Cartório da 9ª Zona Eleitoral, de ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 9ª Zona, o digitei o presente edital
que segue assinado pelo MM. Juiz.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral
ANEXO I – EDITAL n.º 086/2018
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
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MUNICÍPIO
JUNDIÁ/RN

12ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

PROCESSO Nº 70-87.2018.6.20.0012
PROCESSO Nº 70-87.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
MUNICÍPIO: PASSA E FICA/RN
ADVOGADO: CARLOS TOMÁS ARAÚJO DA SILVA - OAB/RN 8.943
INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, município de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do SR.
EVERALDO BEZERRA GUEDES, Presidente do Diretório Municipal/Comissão Provisória do PSDB, município de
Passa e Fica, para que se pronuncie acerca da inconsistência abaixo relacionada, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise das contas:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de Entrega:
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.2.
Peças integrantes:
Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Dado, passado e assinado, por ordem da MM Juíza Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Diego Carneiro de
Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, digitei e subscrevo.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS
Chefe do Cartório
12ª ZE
PROCESSO Nº 99-40.2018.6.20.0012
PROCESSO Nº 99-40.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
MUNICÍPIO: NOVA CRUZ/RN
ADVOGADO: DANIEL CABRAL MARIZ MAIA - OAB/RN 8.271
INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, município de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do SR.
MARCELO PESSOA DA CUNHA LIMA, Presidente do Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido
Democratas, município de Nova Cruz, para que se pronuncie acerca da inconsistência abaixo relacionada, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada
na análise das contas:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de Entrega:
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
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1.2.
Peças integrantes:
Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Dado, passado e assinado, por ordem da MM Juíza Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Diego Carneiro de
Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, digitei e subscrevo.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS
Chefe do Cartório
12ª ZE
PROCESSO Nº 98-55.2018.6.20.0012
PROCESSO Nº 98-55.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
MUNICÍPIO: PASSA E FICA/RN
ADVOGADO: EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL - OAB/RN 9231
INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, município de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do SR.
LEONARDO MOREIRA LISBOA, Presidente do Diretório Municipal/Comissão Provisória do PSD, município de
Passa e Fica, para que se pronuncie acerca da inconsistência abaixo relacionada, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise das contas:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de Entrega:
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 22/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Dado, passado e assinado, por ordem da MM Juíza Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Diego Carneiro de
Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, digitei e subscrevo.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS
Chefe do Cartório
12ª ZE
PROCESSO Nº 89-93.2018.6.20.0012
PROCESSO Nº 89-93.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
MUNICÍPIO: NOVA CRUZ/RN
ADVOGADOS: WANDERSON SILVA AZEVEDO - OAB/RN 10185
INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, município de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do SR.
CYRUS ALBERTO DE ARAUJO BENAVIDES, Presidente do Diretório Municipal/Comissão Provisória do PSD,
município de Nova Cruz, para que se pronuncie acerca da inconsistência abaixo relacionada, no prazo de 72
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(setenta e duas) horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise
das contas:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de Entrega:
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 17/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Dado, passado e assinado, por ordem da MM Juíza Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Diego Carneiro de
Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, digitei e subscrevo.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS
Chefe do Cartório
12ª ZE
PROCESSO Nº 75-12.2018.6.20.0012
PROCESSO Nº 75-12.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
MUNICÍPIO: MONTANHAS/RN
ADVOGADOS: AIRTON ROMERO DE MESQUITA FERRAZ - OAB/RN 4513
DANIEL DE MESQUITA FERRAZ - OAB/RN 4641
INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, município de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do SR.
UBIRATAN DE MELO GONÇALVES, Presidente do Diretório Municipal/Comissão Provisória do DC, município
de Montanhas, para que se pronuncie acerca da inconsistência abaixo relacionada, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise das contas:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de Entrega:
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 21/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Dado, passado e assinado, por ordem da MM Juíza Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Diego Carneiro de
Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, digitei e subscrevo.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS
Chefe do Cartório
12ª ZE
PROCESSO Nº 88-11.2018.6.20.0012
PROCESSO Nº 88-11.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
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MUNICÍPIO: NOVA CRUZ/RN
ADVOGADO: WANDERSON SILVA AZEVEDO - OAB/RN 10185
INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, município de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do SR. CID
ARRUDA CÂMARA, Presidente do Diretório Municipal/Comissão Provisória do PSB, município de Nova Cruz,
para que se pronuncie acerca da inconsistência abaixo relacionada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob
pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise das contas:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de Entrega:
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 17/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Dado, passado e assinado, por ordem da MM Juíza Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Diego Carneiro de
Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, digitei e subscrevo.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS
Chefe do Cartório
12ª ZE
PROCESSO Nº 81-19.2018.6.20.0012
PROCESSO Nº 81-19.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO SOLIDARIEDADE
MUNICÍPIO: MONTANHAS/RN
ADVOGADO: JOSÉ MORAES NETO - OAB/RN 98-A
INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, município de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, da SRA.
TAYNARA SOARES DE AZEVEDO, Presidente do Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido
Solidariedade, município de Montanhas, para que se pronuncie acerca da inconsistência abaixo relacionada, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada
na análise das contas:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de Entrega:
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 17/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. DOAÇÕES
2.1 Foi constatada pelo Sistema SPCE a doação, abaixo relacionada, sem qualquer registro na prestação de
contas:
DOADORES SELECIONADOS
RECIBO ELEITORAL¹
NOME
VALOR (R$)
INCONSISTÊNCIA
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P77000417531RN000001A

ADAILTON
MANOEL
GOMES 500,00
XAVIER
Dado, passado e assinado, por ordem da MM Juíza Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Diego Carneiro de
Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, digitei e subscrevo.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS
Chefe do Cartório
12ª ZE
PROCESSO Nº 97-70.2018.6.20.0012
PROCESSO Nº 97-70.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
MUNICÍPIO: PASSA E FICA/RN
ADVOGADO: EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL - OAB/RN 9231
INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, município de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do SR.
ALUIZIO ALMEIDA DE ARAUJO, Presidente do Diretório Municipal/Comissão Provisória do PSB, município de
Passa e Fica, para que se pronuncie acerca da inconsistência abaixo relacionada, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise das contas:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de Entrega:
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 22/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Dado, passado e assinado, por ordem da MM Juíza Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Diego Carneiro de
Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, digitei e subscrevo.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS
Chefe do Cartório
12ª ZE
PROCESSO Nº 78-64.2018.6.20.0012
PROCESSO Nº 78-64.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
MUNICÍPIO: MONTANHAS/RN
ADVOGADOS: ANA PAULA DANTAS FERNANDES – OAB/RN 16559
INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, município de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do SR.
MARIA DE LOURDES SILVA, Presidente do Diretório Municipal/Comissão Provisória do PRB, município de
Montanhas, para que se pronuncie acerca da inconsistência abaixo relacionada, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise das contas:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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1.1.
Prazo de Entrega:
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 28/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Dado, passado e assinado, por ordem da MM Juíza Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Diego Carneiro de
Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, digitei e subscrevo.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS
Chefe do Cartório
12ª ZE
PROCESSO Nº 77-79.2018.6.20.0012
PROCESSO Nº 77-79.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
MUNICÍPIO: MONTANHAS/RN
ADVOGADO: JOSE MORAIS NETO - OAB/RN 98-A
INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, município de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do SR. JOSÉ
PORCIDÔNIO, Presidente do Diretório Municipal/Comissão Provisória do PR, município de Montanhas, para que
se pronuncie acerca da inconsistência abaixo relacionada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de
improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise das contas:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de Entrega:
1.1.1. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.2. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 17/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. DOAÇÕES
2.1 Foi constatada pelo Sistema SPCE a doação, abaixo relacionada, sem qualquer registro na prestação de
contas:
DOADORES SELECIONADOS
RECIBO ELEITORAL¹
NOME
VALOR (R$)
INCONSISTÊNCIA
P22000417531RN000001A
ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA
500,00
Dado, passado e assinado, por ordem da MM Juíza Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Diego Carneiro de
Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, digitei e subscrevo.
DIEGO CARNEIRO DE MEDEIROS
Chefe do Cartório
12ª ZE

13ª ZONA ELEITORAL
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SENTENÇAS

Representação nº 266-25.2016.6.20.0013
Representante: Coligação Unidos por Passagem
Advogado: Daniel Monteiro da Silva – OAB nº 5835
Representado: Coligação Para Resgatar Passagem, Raimundo Barreto de Lima Neto e Ronaldo Meireles Barreto
Advogado: Nilo Ferreira Pinto Júnior – OAB nº 2437
SENTENÇA
Vistos em Correição.
Trata-se de Representação Eleitoral formulada pela “COLIGAÇÃO UNIDOS POR PASSAGEM” em desfavor da
“COLIGAÇÃO PARA RESGATAR PASSAGEM”, RAIMUNDO BARRETO DE LIMA NETO e RONALDO
MEIRELES BARRETO, sob a alegação de suposta veiculação de propaganda eleitoral caluniosa em desfavor do
atual prefeito de Passagem/RN e candidato à reeleição Antônio Oliveira de Fagundes veiculadas nos dias 16 e
19 de Setembro de 2016.
Pugnou pela concessão de medida liminar, a fim de que seja proibida a veiculação da propaganda em questão,
e, ao final, pela procedência do pedido.
O pedido de urgência foi deferido, consoante decisão às fls. 25/27.
Citados, os Representados apresentaram defesa(fls.32/41),onde suscitou as preliminares de carência da ação,
legitimidade ativa e passiva, incompetência da Zona Eleitoral e perda superveniente do objeto. No mérito, aduziu
a inexistência lastro probatório capaz de caracterizar a propaganda irregular, requerendo a improcedência da
Representação e a condenação da autora por litigância de má-fé.
Com vista, o MPE ofertou o parecer de fls. 46/47, opinando pela improcedência da representação eleitoral.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Insta prefacialmente analisar as questões preliminares suscitadas pelo representado em sua contestação.
Sustentou a prejudicial de incompetência desta Zona Eleitoral, pelo fato de que ações propostas contra o Chefe
do Poder Executivo Municipal detêm foro privilegiado.
Tal preliminar não merece prosperar, vez que o foro privilegiado trata apenas das ações penais. Vejamos
precedente do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema:
“REPRESENTAÇÃO–ABUSO DO PODER– ARTS.. 22 e 24 DA LC N° 64/90-CRIME POR PROPAGANDA
IRREGULAR-ART. 40 DA LEI N° 9.504/97–PREFEITA-FORO PRIVILEGIADO –ART.29, X, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL – DESMEMBRAMENTO-COMPETÊNCIA. 1. Tratando-se de eleições municipais, a competência para
julgar investigação judicial é do Juízo Eleitoral. Não há foro privilegiado, pois não se trata de crime
eleitoral.(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 19355-Granja/CE, Acórdão nº 19355 de 27/03/2001, Rel.: Min.
Fernando Neves Da Silva, Publicação: DJ - Diário de Justiça Volume 1, Data 25/05/2001 Página 51).”
Nesse contexto, Rejeito a prejudicial declarando a competência deste Juízo.
Sustentou, ainda, o representado em sua contestação que a coligação autora não é titular do direito que se estar
a exigir como objeto da representação, não havendo nenhuma vinculação ou interesse material da coligação
que pretenda ver tutelada em favor de supostos ataques à honradez do seu candidato, requerendo a
ilegitimidade ativa da coligação.
O art. 2º da Resolução TSE nº 23.462/2017 prevê que as Coligações podem representar a respeito de
propaganda eleitoral, senão vejamos:
“Art. 2º As reclamações e as representações poderão ser feitas por qualquer partido político, coligação,
candidato ou pelo Ministério Público(Lei nº 9.504/1997, art. 96, caput e inciso I).”
Em face ao exposto, não se acolhe a preliminar soerguida.
Alegou ainda ilegitimidade passiva, visto que a “Coligação Para Resgatar Passagem”, por se tratar de uma
pessoa jurídica de natureza representativa, não postou qualquer mensagem ou comentário na rede social
facebook, portanto, não possui legitimidade para responder por atos individuais dos seus eleitores.
Merece acolhida a presente preliminar.
Ainda nas preliminares da contestação alegou perda do objeto, afirmando que a Coligação Representante não
pleiteou qualquer reparação pelos fatos já ocorridos, limitando-se a proibir novas inserções ou comentários na
rede social. Com a finalização da campanha eleitoral o objeto e causa de pedir da presente lide perde o interesse
de agir.
A preliminar soerguida não se acolhe, visto que não houve perda do objeto da presente lide.
Passo a análise do mérito.
A propaganda é a arte da persuasão, e, na seara política, é a ferramenta através da qual o promovente busca
incutir nas pessoas a adesão às suas propostas e ideias.
Os limites impostos à propaganda eleitoral, portanto, visam a garantia dos princípios basilares do Direito
Eleitoral, o respeito à democracia e à liberdade de escolha do cidadão enquanto eleitor, enfim, a normalidade e a
legitimidade no poder de sufrágio popular.
A Lei das Eleições dispõe ainda que é livre a manifestação do pensamento, podendo, todavia, a Justiça Eleitoral
determinar a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet,
inclusive redes sociais, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica, por
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solicitação do ofendido, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável (art. 57-D e inciso
IV do § 3º do art. 58 e do 58-A).
A Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral) estabelece, no art. 243, inciso IX e §§ 1º e 3º, que não será tolerada
propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública, sendo assegurado o direito de resposta a quem for injuriado, difamado ou caluniado através
da imprensa rádio, televisão, ou alto-falante, sem prejuízo do cabimento ação reparação por dano moral no juízo
cível e do ajuizamento de ação penal.
Compulsando os autos, verifica-se que razão não lhes assiste, visto que a notícia que se reputa atentatória está
dentro dos padrões de normalidade de uma campanha eleitoral.
O discurso em questão realiza críticas ao modo de atuação do então prefeito de Passagem/RN e candidato à
reeleição enquanto gestor público municipal, os fatos mencionados inclusive foram objeto de investigação pelo
Ministério Público Eleitoral e ensejaram o ajuizamento de ação cível eleitoral.
Tratando-se de críticas de cunho político e de fatos que não se sabe serem completamente inverídicos, é firme o
entendimento da jurisprudência pátria de que não cabe ao Poder Judiciário realizar censura, sob pena de afronta
aos direitos de manifestação do pensamento e de informação ao eleitor.
Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria:
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CRÍTICAS POLÍTICAS. OFENSA À HONRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. A crítica aos atos de gestão do recorrido enquanto homem público está
dentro do que se compreende como crítica política, não resvalando em ofensa à honra ou imagem do candidato.
A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de modo a não caracterizar censura, intervindo somente o necessário
para eliminar excessos e/ou ilegalidades. Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
(RECURSO ELEITORAL n° 100-63, de 01 de dezembro de 2016, Rel. Juiz Almiro José da Rocha Lemos,
publicado na Sessão.)”
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CRÍTICAS POLÍTICAS. OFENSA À HONRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. A crítica aos atos de gestão, mesmo enunciada por termos pouco polidos,
como a expressão “arrombando os cofres públicos" está dentro do que se compreende como crítica política, não
resvalando, portanto, em ofensa à honra ou imagem do candidato. A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de
modo a não caracterizar censura, intervindo somente o necessário para eliminar excessos e/ou ilegalidades.
Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. (RECURSO ELEITORAL n° 99-78, de 29 de
novembro de 2016, Rel. Juiz Almiro José da Rocha Lemos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
30/11/2016, pág. 03/04) .”
Em relação ao requerimento de condenação da representante por litigância de má-fé, não vislumbro a aplicação
de multa, pois a parte autora utilizou-se de meio processual que lhe é facultado por lei, apresentando tese
jurídica que restou desacolhida, mas que não tipifica o dolo processual necessário para a imposição da
penalidade.
Ante o exposto, com fulcro nas razões fático-jurídicas anteriormente expendidas, julgo, IMPROCEDENTE a
presente representação.
Outrossim, declaro a “Coligação Para Resgatar Passagem”, como parte ilegítima, julgando extinto o feito, sem
resolução do mérito, nesta parte, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
P.R.I. Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santo Antônio, 06 de dezembro de 2018.
Marina Melo Martins Almeida
Juíza Eleitoral
Representação nº 264-55.2016.6.20.0013
Representante: Coligação Unidos por Passagem
Advogado: Daniel Monteiro da Silva – OAB nº 5835
Representado: Coligação Para Resgatar Passagem, Fernando Iago Moura e Veridiano Gomes da Silva
Advogado: Nilo Ferreira Pinto Júnior – OAB nº 2437
SENTENÇA
Vistos em Correição.
Trata-se de Representação Eleitoral formulada pela “COLIGAÇÃO UNIDOS POR PASSAGEM” em desfavor da
“COLIGAÇÃO PARA RESGATAR PASSAGEM”, FERNANDO IAGO MOURA e VERIDIANO GOMES DA SILVA,
sob a alegação de suposta veiculação de declarações caluniosas na rede social Facebook em desfavor do atual
prefeito de Passagem/RN e candidato à reeleição Antônio Oliveira de Fagundes.
Pugnou pela concessão de medida liminar, a fim de que seja proibida a utilização das redes sociais dos citados
para produzir ou dar eco a quaisquer narrativas caluniosas, difamatórias ou injuriosas que atentem contra a
honra e a dignidade dos candidatos da Coligação Representante.
O pedido de urgência foi indeferido, consoante decisão às fls. 28/29.
Citados, os Representados apresentaram defesa(fls.32/41), onde suscitaram as preliminares de carência da
ação, legitimidade ativa e passiva, incompetência da Zona Eleitoral e perda superveniente do objeto. No mérito,
aduziu a inexistência de postagem pela Coligação, a liberdade de expressão do eleitor, requerendo a
improcedência da Representação e a condenação da autora por litigância de má-fé.
Com vista, o MPE ofertou o parecer de fls. 48/49, opinando pela improcedência da representação eleitoral.
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É o relatório.
Fundamento e decido.
Insta prefacialmente analisar as questões preliminares suscitadas pelo representado em sua contestação.
Sustentou a prejudicial de incompetência desta Zona Eleitoral, pelo fato de que ações propostas contra o Chefe
do Poder Executivo Municipal detêm foro privilegiado.
Tal preliminar não merece prosperar, vez que o foro privilegiado trata apenas das ações penais. Vejamos
precedente do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema:
“REPRESENTAÇÃO–ABUSO DO PODER– ARTS.. 22 e 24 DA LC N° 64/90-CRIME POR PROPAGANDA
IRREGULAR-ART. 40 DA LEI N° 9.504/97–PREFEITA-FORO PRIVILEGIADO –ART.29, X, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL – DESMEMBRAMENTO-COMPETÊNCIA. 1. Tratando-se de eleições municipais, a competência para
julgar investigação judicial é do Juízo Eleitoral. Não há foro privilegiado, pois não se trata de crime
eleitoral.(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 19355-Granja/CE, Acórdão nº 19355 de 27/03/2001, Rel.: Min.
Fernando Neves Da Silva, Publicação: DJ - Diário de Justiça Volume 1, Data 25/05/2001 Página 51).”
Nesse contexto, Rejeito a prejudicial declarando a competência deste Juízo.
Sustentou, ainda, o representado em sua contestação que a coligação autora não é titular do direito que se estar
a exigir como objeto da representação, não havendo nenhuma vinculação ou interesse material da coligação
que pretenda ver tutelada em favor de supostos ataques à honradez do seu candidato, requerendo a
ilegitimidade ativa da coligação.
O art. 2º da Resolução TSE nº 23.462/2017 prevê que as Coligações podem representar a respeito de
propaganda eleitoral, senão vejamos:
“Art. 2º As reclamações e as representações poderão ser feitas por qualquer partido político, coligação,
candidato ou pelo Ministério Público(Lei nº 9.504/1997, art. 96, caput e inciso I).”
Em face ao exposto, não se acolhe a preliminar soerguida.
Alegou ainda ilegitimidade passiva, visto que a “Coligação Para Resgatar Passagem”, por se tratar de uma
pessoa jurídica de natureza representativa, não postou qualquer mensagem ou comentário na rede social
facebook, portanto, não possui legitimidade para responder por atos individuais dos seus eleitores.
Merece acolhida a presente preliminar.
Ainda nas preliminares da contestação alegou perda do objeto, afirmando que a Coligação Representante não
pleiteou qualquer reparação pelos fatos já ocorridos, limitando-se a proibir novas inserções ou comentários na
rede social. Com a finalização da campanha eleitoral o objeto e causa de pedir da presente lide perde o interesse
de agir.
A preliminar soerguida não se acolhe, visto que não houve perda do objeto da presente lide.
Passo a análise do mérito.
A propaganda é a arte da persuasão, e, na seara política, é a ferramenta através da qual o promovente busca
incutir nas pessoas a adesão às suas propostas e ideias.
Os limites impostos à propaganda eleitoral, portanto, visam a garantia dos princípios basilares do Direito
Eleitoral, o respeito à democracia e à liberdade de escolha do cidadão enquanto eleitor, enfim, a normalidade e a
legitimidade no poder de sufrágio popular.
A Lei das Eleições dispõe ainda que é livre a manifestação do pensamento, podendo, todavia, a Justiça Eleitoral
determinar a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet,
inclusive redes sociais, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica, por
solicitação do ofendido, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável (art. 57-D e inciso
IV do § 3º do art. 58 e do 58-A).
A Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral) estabelece, no art. 243, inciso IX e §§ 1º e 3º, que não será tolerada
propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública, sendo assegurado o direito de resposta a quem for injuriado, difamado ou caluniado através
da imprensa rádio, televisão, ou alto-falante, sem prejuízo do cabimento ação reparação por dano moral no juízo
cível e do ajuizamento de ação penal.
Compulsando os autos, verifica-se que razão não lhes assiste, visto que a notícia que se reputa atentatória está
dentro dos padrões de normalidade de uma campanha eleitoral.
O discurso em questão realiza críticas ao modo de atuação do então prefeito de Passagem/RN e candidato à
reeleição enquanto gestor público municipal, os fatos mencionados inclusive foram objeto de investigação pelo
Ministério Público Eleitoral e ensejaram o ajuizamento de ação cível eleitoral.
Tratando-se de críticas de cunho político e de fatos que não se sabe serem completamente inverídicos, é firme o
entendimento da jurisprudência pátria de que não cabe ao Poder Judiciário realizar censura, sob pena de afronta
aos direitos de manifestação do pensamento e de informação ao eleitor.
Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria:
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CRÍTICAS POLÍTICAS. OFENSA À HONRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. A crítica aos atos de gestão do recorrido enquanto homem público está
dentro do que se compreende como crítica política, não resvalando em ofensa à honra ou imagem do candidato.
A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de modo a não caracterizar censura, intervindo somente o necessário
para eliminar excessos e/ou ilegalidades. Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
(RECURSO ELEITORAL n° 100-63, de 01 de dezembro de 2016, Rel. Juiz Almiro José da Rocha Lemos,
publicado na Sessão.)”
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CRÍTICAS POLÍTICAS. OFENSA À HONRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. A crítica aos atos de gestão, mesmo enunciada por termos pouco polidos,
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como a expressão “arrombando os cofres públicos" está dentro do que se compreende como crítica política, não
resvalando, portanto, em ofensa à honra ou imagem do candidato. A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de
modo a não caracterizar censura, intervindo somente o necessário para eliminar excessos e/ou ilegalidades.
Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. (RECURSO ELEITORAL n° 99-78, de 29 de
novembro de 2016, Rel. Juiz Almiro José da Rocha Lemos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
30/11/2016, pág. 03/04) .”
Em relação ao requerimento de condenação da representante por litigância de má-fé, não vislumbro a aplicação
de multa, pois a parte autora utilizou-se de meio processual que lhe é facultado por lei, apresentando tese
jurídica que restou desacolhida, mas que não tipifica o dolo processual necessário para a imposição da
penalidade.
Ante o exposto, com fulcro nas razões fático-jurídicas anteriormente expendidas, julgo, IMPROCEDENTE a
presente representação.
Outrossim, declaro a “Coligação Para Resgatar Passagem”, como parte ilegítima, julgando extinto o feito, sem
resolução do mérito, nesta parte, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
P.R.I. Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santo Antônio, 06 de dezembro de 2018.
Marina Melo Martins Almeida
Juíza Eleitoral
Representação nº 267-10.2016.6.20.0013
Representante: Coligação Unidos por Passagem e Antônio de Oliveira Fagundes
Advogado: Daniel Monteiro da Silva – OAB nº 5835
Representado: Coligação Para Resgatar Passagem e Ronaldo Meireles Barreto Junior
Advogado: Nilo Ferreira Pinto Júnior – OAB nº 2437
SENTENÇA
Vistos em Correição.
Trata-se de Representação Eleitoral formulada pela “COLIGAÇÃO UNIDOS POR PASSAGEM” e ANTÔNIO DE
OLIVEIRA FAGUNDES em desfavor da “COLIGAÇÃO PARA RESGATAR PASSAGEM” e RONALDO
MEIRELES BARRETO JUNIOR, sob a alegação de suposta veiculação de propaganda eleitoral difamatória em
desfavor do prefeito de Passagem/RN, à época candidato à reeleição, Antônio Oliveira de Fagundes.
Pugnou pela concessão de medida liminar proibindo aos representados de realizarem propaganda eleitoral
irregular, de teor difamatório, calunioso ou injurioso contra qualquer candidato da coligação representante, e, ao
final, pela procedência do pedido.
O pedido de urgência foi indeferido, consoante decisão às fls. 19/21.
Citados, os Representados apresentaram defesa(fls.19-21),onde suscitou as preliminares de carência da ação,
legitimidade ativa e passiva, incompetência da Zona Eleitoral e perda superveniente do objeto. No mérito, aduziu
que não restou comprovada a conduta caluniosa e injuriosa do Sr. Ronaldo, requerendo a improcedência da
Representação e a condenação da autora por litigância de má-fé.
Com vista, o MPE ofertou o parecer de fls. 41/42, opinando pela improcedência da representação eleitoral.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Insta prefacialmente analisar as questões preliminares suscitadas pelo representado em sua contestação.
Sustentou a prejudicial de incompetência desta Zona Eleitoral, pelo fato de que ações propostas contra o Chefe
do Poder Executivo Municipal detêm foro privilegiado.
Tal preliminar não merece prosperar, vez que o foro privilegiado trata apenas das ações penais. Vejamos
precedente do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema:
“REPRESENTAÇÃO–ABUSO DO PODER– ARTS.. 22 e 24 DA LC N° 64/90-CRIME POR PROPAGANDA
IRREGULAR-ART. 40 DA LEI N° 9.504/97–PREFEITA-FORO PRIVILEGIADO –ART.29, X, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL – DESMEMBRAMENTO-COMPETÊNCIA. 1. Tratando-se de eleições municipais, a competência para
julgar investigação judicial é do Juízo Eleitoral. Não há foro privilegiado, pois não se trata de crime
eleitoral.(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 19355-Granja/CE, Acórdão nº 19355 de 27/03/2001, Rel.: Min.
Fernando Neves Da Silva, Publicação: DJ - Diário de Justiça Volume 1, Data 25/05/2001 Página 51).”
Nesse contexto, Rejeito a prejudicial declarando a competência deste Juízo.
Sustentou, ainda, o representado em sua contestação que a coligação autora não é titular do direito que se estar
a exigir como objeto da representação, não havendo nenhuma vinculação ou interesse material da coligação
que pretenda ver tutelada em favor de supostos ataques à honradez do seu candidato, requerendo a
ilegitimidade ativa da coligação.
O art. 2º da Resolução TSE nº 23.462/2017 prevê que as Coligações podem representar a respeito de
propaganda eleitoral, senão vejamos:
“Art. 2º As reclamações e as representações poderão ser feitas por qualquer partido político, coligação,
candidato ou pelo Ministério Público(Lei nº 9.504/1997, art. 96, caput e inciso I).”
Em face ao exposto, não se acolhe a preliminar soerguida.
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Alegou ainda ilegitimidade passiva, visto que a “Coligação Para Resgatar Passagem”, por se tratar de uma
pessoa jurídica de natureza representativa, não postou qualquer mensagem ou comentário na rede social
facebook, portanto, não possui legitimidade para responder por atos individuais dos seus eleitores.
Merece acolhida a presente preliminar.
Ainda nas preliminares da contestação alegou perda do objeto, afirmando que a Coligação Representante não
pleiteou qualquer reparação pelos fatos já ocorridos, limitando-se a proibir novas inserções ou comentários na
rede social. Com a finalização da campanha eleitoral o objeto e causa de pedir da presente lide perde o interesse
de agir.
A preliminar soerguida não se acolhe, visto que não houve perda do objeto da presente lide.
Passo a análise do mérito.
A propaganda é a arte da persuasão, e, na seara política, é a ferramenta através da qual o promovente busca
incutir nas pessoas a adesão às suas propostas e ideias.
Os limites impostos à propaganda eleitoral, portanto, visam a garantia dos princípios basilares do Direito
Eleitoral, o respeito à democracia e à liberdade de escolha do cidadão enquanto eleitor, enfim, a normalidade e a
legitimidade no poder de sufrágio popular.
A Lei das Eleições dispõe ainda que é livre a manifestação do pensamento, podendo, todavia, a Justiça Eleitoral
determinar a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet,
inclusive redes sociais, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica, por
solicitação do ofendido, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável (art. 57-D e inciso
IV do § 3º do art. 58 e do 58-A).
A Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral) estabelece, no art. 243, inciso IX e §§ 1º e 3º, que não será tolerada
propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública, sendo assegurado o direito de resposta a quem for injuriado, difamado ou caluniado através
da imprensa rádio, televisão, ou alto-falante, sem prejuízo do cabimento ação reparação por dano moral no juízo
cível e do ajuizamento de ação penal.
Compulsando os autos, verifica-se que razão não lhes assiste, visto que a notícia que se reputa atentatória está
dentro dos padrões de normalidade de uma campanha eleitoral, em que há discussão de ideias e exposição do
passado judicial de candidatos, mantendo informada a população a respeito da escolha mais adequada.
As críticas direcionadas ao então Prefeito de Passagem/RN e candidato à reeleição deram-se dentro do contexto
de debate político, sendo inconteste, sobretudo diante de frases como “Eles não têm compromisso com o povo”,
que estão relacionadas ao modo de atuação do mesmo enquanto gestor público municipal.
Ademais, utilizaram-se de expressões consideradas toleráveis no debate político, sendo firme o entendimento da
jurisprudência pátria de que não cabe ao Poder Judiciário realizar censura em tais hipóteses, sob pena de
afronta aos direitos de manifestação do pensamento e de informação ao eleitor.
Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria:
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CRÍTICAS POLÍTICAS. OFENSA À HONRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. A crítica aos atos de gestão do recorrido enquanto homem público está
dentro do que se compreende como crítica política, não resvalando em ofensa à honra ou imagem do candidato.
A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de modo a não caracterizar censura, intervindo somente o necessário
para eliminar excessos e/ou ilegalidades. Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
(RECURSO ELEITORAL n° 100-63, de 01 de dezembro de 2016, Rel. Juiz Almiro José da Rocha Lemos,
publicado na Sessão.)”
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CRÍTICAS POLÍTICAS. OFENSA À HONRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. A crítica aos atos de gestão, mesmo enunciada por termos pouco polidos,
como a expressão “arrombando os cofres públicos" está dentro do que se compreende como crítica política, não
resvalando, portanto, em ofensa à honra ou imagem do candidato. A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de
modo a não caracterizar censura, intervindo somente o necessário para eliminar excessos e/ou ilegalidades.
Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. (RECURSO ELEITORAL n° 99-78, de 29 de
novembro de 2016, Rel. Juiz Almiro José da Rocha Lemos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
30/11/2016, pág. 03/04) .”
Em relação ao requerimento de condenação da representante por litigância de má-fé, não vislumbro a aplicação
de multa, pois a parte autora utilizou-se de meio processual que lhe é facultado por lei, apresentando tese
jurídica que restou desacolhida, mas que não tipifica o dolo processual necessário para a imposição da
penalidade.
Ante o exposto, com fulcro nas razões fático-jurídicas anteriormente expendidas, julgo, IMPROCEDENTE a
presente representação.
Outrossim, declaro a “Coligação Para Resgatar Passagem”, como parte ilegítima, julgando extinto o feito, sem
resolução do mérito, nesta parte, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
P.R.I. Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santo Antônio, 06 de dezembro de 2018.
Marina Melo Martins Almeida
Juíza Eleitoral
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DECISÕES E DESPACHOS

Processo n º 116-73.2018.6.20.0013
Espécie: Notícia-Crime (SADP 16.169/2018)
Indiciado(a): Paulo Henrique de Souza Lima
DECISÃO
Vistos em Correição.
Não havendo motivo para discordar da promoção de arquivamento formulada pelo Ministério Público Eleitoral,
HOMOLOGO o pedido de arquivamento da presente Notícia-Crime, nos termos do art. 18 do CPP.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I. Preclusa esta decisão e após as providências de praxe, arquivem-se.
Santo Antônio, 07 de dezembro de 2018.
Marina Melo Martins Almeida
Juíza Eleitoral

PORTARIAS

Portaria 13/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. Marina Melo Martins Almeida, Juíza Eleitoral da 13ª Zona, circunscrição do Rio
Grande do Norte, usando das atribuições legais etc,
CONSIDERANDO a necessidade de se evitar tumultos durante o dia da votação em razão de eventual
aglomeração de eleitores.
RESOLVE:
Art.1° Determinar que seja efetuada, junto ao sistema ELO, a inclusão da Escola Estadual de Educação em
Tempo Integral Prof. José do Carmo dos Santos, localizado na Travessa Ana de Pontes, nº 02, Centro, Santo
Antônio/RN, CEP: 59255-000, como novo local de votação.
Art. 2º Determinar que seja efetuada, junto ao sistema ELO, a transferência das seções que funcionavam na
Escola Municipal Maria Umbelino de Melo e no Ideal Colégio e Curso para a funcionarem na Escola Estadual de
Educação Integral em Tempo integral Prof. José do Carmo dos Santos (Antigo CAIC), Santo Antônio/RN.
Art. 3º Determinar que seja efetuada, junto ao sistema ELO, a exclusão dos seguintes Locais de Votação do
sistema ELO: Escola Municipal Maria Umbelino de Melo e Ideal Colégio e Curso.
Art. 4º Determinar a expedição de Ofício à Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-RN, anexando os
Formulários próprios para tanto, a fim de que sejam procedidas as alterações acima junto ao sistema ELO.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Santo Antônio/RN, 07 de dezembro de 2018.
Marina Melo Martins Almeida
Juíza Eleitoral da 13º Zona

24ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

EXECUÇÃO FISCAL (EF) n.º 7-31.2015.6.20.0024
EXEQUENTE: Procuradoria da Fazenda Nacional em Natal
EXECUTADO: Romildo Azevedo dos Santos e outros
DESPACHO
Vistos.
Considerando a penhora do bem imóvel descrito nos autos e não havendo sido apresentada impugnação pela
parte demandada, DESIGNO como leiloeiro oficial o Sr. DAVI EDUARDO PAULIM, inscrito na JUCERN sob o nº
079/2009, tendo em vista estar habilitado perante este juízo.
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Determino a designação de hasta pública do bem penhorado, conforme pauta disponível, a ser realizado no
Fórum local.
Caso não haja lance superior ao da avaliação (fls. 91), DESIGNO, desde já, para realização do segundo ato, a
ser aprazado conforme pauta disponível e realizado no Fórum local, quando poderá ser aceito lance inferior à
avaliação, desde que não represente preço vil.
Funcionará como leiloeiro o Sr. DAVI EDUARDO PAULIM, a quem deve ser dada ciência da designação.
Expeça-se o competente Edital, que deverá conter a data da primeira hasta pública acima designada e a
comunicação de que, se o bem não alcançar lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, na data do
segundo ato, a ser estabelecida, a sua alienação pelo maior lance, desde que não represente preço vil, dandolhe a devida publicidade da seguinte forma: a) afixação no local de costume, na sede deste juízo; e b)
publicação, em resumo, uma vez, no DJe.
A afixação e divulgação do edital deverão ser certificadas pelo oficial que as tiver feito.
O exequente poderá divulgar o edital em jornais de ampla circulação, arcando com os custos da divulgação.
O leilão será realizado no local onde se encontram os bens.
Intime(m)-se pessoalmente e por intermédio do advogado o executado e depositário judicial dos bens.
Fixo os honorários do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação.
Publique-se. Expedientes necessários.
Cumpra-se, observando-se as formalidades legais dos arts. 879 e ss. do CPC.
Parelhas/RN, 06 de dezembro de 2018.
Ana Maria Marinho de Brito
Juíza Eleitoral

29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
EDITAL N.º 066/2018-29ªZE
O Excelentíssimo Senhor, Dr. Marivaldo Dantas de Araújo, MM. Juiz desta 29ª Zona Eleitoral, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2018 dos partidos políticos
abaixo nominados, ficando cientes que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou
qualquer outro interessado, poderá impugná-las, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em
petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
Nº DO PROCESSO
PARTIDO POLÍTICO
MUNICÍPIO
43-53.2018.6.20.0029
Partido da República – PR
Assu
42-68.2018.6.20.0029
Partido dos Trabalhadores – PT
Assu
60-89.2018.6.20.0029
Partido Socialista Brasileiro – PSB
Assu
E, para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser publicado no Diário da
Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Assú, aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2018.
Eu, ___________________ Carlos Rogério Torres Teixeira, Chefe de Cartório, digitei o presente edital, e
assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

33ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

INQUÉRITO POLICIAL Nº 24-35.2018.6.20.0033 Classe 18
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL COM PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE DA SUPOSTA CONDUTA CRIMINOSA INVESTIGADA.
ARQUIVAMENTO QUE SE IMPÕE.
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Vistos etc.
Trata-se de inquérito policial em que pugnou o Parquet, por entender não devidamente comprovada a
materialidade da conduta delituosa investigada, pelo seu arquivamento.
É o sucinto relatório. Decido.
Ao se analisarem os autos, vê-se que a representante do Ministério Público Eleitoral muito bem pontuou não
haver nos autos nenhum elemento que apontasse sequer indícios de captação ilícita de votos, não havendo
razões para que esta Magistrada deixe de manifestar idêntico entendimento ante a notória e extrema fragilidade
dos elementos que constam nos autos, assim como pela impossibilidade de realização de outras diligências que
se revelem aptas a elucidarem os fatos objeto da investigação.
Desta forma, sem mais delongas, e com a ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal, determino o
arquivamento do presente inquérito policial por absoluta falta de elementos aptos a subsidiar uma apuração mais
aprofundada, assim como por inexistir base para oferecimento de denúncia, devendo o Cartório Eleitoral adotar
as providências pertinentes.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Mossoró- RN, 05 de Dezembro de 2018.
Adriana Santiago Bezerra
Juíza da 33ª Zona Eleitoral

38ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

REPUBLICADA PARA INCLUIR O NOME DO(A) ADVOGADO(A)
SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018 – CONTAS NÃO PRESTADAS
PROCESSO Nº: 53-70.2018.6.20.0038
PROTOCOLO Nº 16.939/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - MDB – MARTINS
ADVOGADO(A): EDIVÂNIA FERNANDES DE SOUZA – OAB/RN Nº 698-A
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas de órgão partidário referente à campanha eleitoral das Eleições Gerais 2018.
Diante da informação fornecida pelo Cartório Eleitoral a respeito da entrega da prestação de contas parcial do
partido político identificado em epígrafe, determinou-se a autuação do feito na classe Prestação de Contas, a fim
de aguardar a apresentação da prestação de contas final e seguir com o trâmite prescrito na Resolução TSE nº
23.553/2017.
Após a entrega da prestação de contas referente ao 1º Turno, o Cartório Eleitoral informou que o órgão partidário
consta no rol dos partidos obrigados a apresentar prestação de contas referente ao 2º Turno, razão pela qual
aguardou-se o decurso do prazo previsto no art. 52, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Tendo em vista a omissão quanto à apresentação das contas no prazo limite, procedeu-se à citação do órgão
partidário, através de seu representante legal, para se manifestar no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art.
52, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, com a advertência de que, permanecendo a omissão, as contas
seriam julgadas como não prestadas, tendo como consequência a perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme disposição
inserta no art. 83, inciso II, da mencionada Resolução.
Em seguida, o órgão partidário se manifestou informando que não foi feita a abertura de contas eleitorais para
movimentação financeira de recursos nas Eleições 2018, abstendo-se de entregar a prestação de contas no
prazo limite.
Dessa forma, em cumprimento ao ato ordinatório de fl. 18, providenciou-se a juntada aos autos de espelho de
consulta ao banco de dados de extratos eletrônicos, bem como de registros quanto ao recebimento de recursos
oriundos de fundos públicos, através do sistema SPCEWEB, certificando-se, em seguida, a ausência de registros
de recebimento de fontes vedadas ou não identificadas, conforme consultas aos documentos, arquivos e
registros do Cartório Eleitoral e do sistema SPCEWEB.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação com ressalva das contas, sob o argumento
de que, diante da ausência de movimentação de recursos, a omissão não enseja prejuízo comprometedor à
regularidade das contas.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
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Compulsando os autos, evidencia-se que o órgão partidário, embora regularmente citado, absteve-se de
apresentar a prestação de contas de campanha eleitoral, em inobservância ao que determinam os art. 48, inciso
II, alínea “d”, e art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Embora o partido político tenha apresentado a prestação de contas referente ao 1º Turno e informado, em
resposta à citação, que não houve abertura de conta bancária para movimentação de recursos financeiros de
campanha, verifica-se que a omissão quanto à apresentação das contas referentes ao 2º Turno enseja o
julgamento das contas como não prestadas, nos moldes do art. 52, § 6º, inciso VI, não sendo o caso de
aprovação com ressalva, a despeito do parecer ministerial de fl. 25.
Com efeito, conforme os ditames do art. 48, § 11, da Resolução TSE nº 23.533/2017, a ausência de
movimentação de recursos de campanha não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas.
Aliás, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, é obrigatória a abertura de
conta bancária específica de campanha, nos termos do art. 10, “caput” e § 2º, da mencionada Resolução.
Dessa forma, considerando que, de acordo com a Informação prestada pelo Cartório Eleitoral à fl. 07, o MDB –
Martins se encontra entre os partidos políticos obrigados a entregar a prestação de contas referente ao período
de campanha eleitoral do 2º Turno, consoante previsão do art. 52, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
constatada a omissão do órgão partidário, as contas devem ser julgadas como não prestadas, nos moldes do art.
52, § 6º, inciso VI, da citada Resolução.
Nesse contexto, vale registrar que o julgamento das contas como não prestadas acarreta, como consequência, a
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, bem como a suspensão do registro ou da anotação
do órgão de direção municipal. Neste caso, após o trânsito em julgado da sentença, o partido político poderá
pleitear a regularização de sua situação com o objetivo de restabelecer o direito e reverter a suspensão do
registro ou da anotação. É o que dispõe o art. 83, inciso II e § 1º, inciso II, “in verbis”:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como
não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para: certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
No caso em apreciação, é oportuno salientar, conforme os elementos juntados aos autos e as informações
atestadas na certidão do Cartório Eleitoral, verifica-se a ausência de movimentação financeira relativa à
campanha eleitoral de 2018, de repasses de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim como de registros referentes ao recebimento de fontes vedadas ou não
identificadas.
Logo, não resta configurada a hipótese de aplicação do § 3º do art. 83, de maneira que não é o caso de
intimação do partido político e de seus representantes para devolução de valores ao Erário.
Destarte, haja vista a omissão quanto à apresentação da prestação de contas referente ao 2º Turno, não
constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como não verificado o recebimento de recursos de
fonte vedada ou não identificada, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fulcro no art. 48, § 11 e art. 52,§ 1º e § 6º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas em epígrafe, referente às Eleições Gerais de 2018.
Em consequência, nos termos do art. 83, inciso II e § 1º, inciso II, da mencionada Resolução, CONDENO o
órgão partidário à perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, bem como à suspensão do
registro ou da anotação do órgão de direção municipal, até que seja regularizada a situação, o que poderá ser
requerido pelo partido político após o trânsito em julgado desta sentença.
Comunique-se aos diretórios Regional e Nacional de mencionado partido, com cópia desta sentença, para que
suspendam, com perda, os repasses relativos à cota do Fundo Partidário, enquanto perdurar a omissão, assim
como à Seção de Jurisprudência, Legislação e Dados Partidários – SJDP do TRE/RN, para anotação da
suspensão do órgão partidário.
Registre-se no SICO.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa nos registros.
Martins, 06 de dezembro de 2018.
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral/RN

46ª ZONA ELEITORAL
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EDITAIS

E D I T A L Nº 054/2018-46ªZE
O Excelentíssimo Senhor Cleudson de Araújo Vale, Juiz Eleitoral desta 46ª Zona, em substituição legal, no uso
de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos presidentes de partidos políticos, nos termos dos arts. 17 e 18 da Resolução/TSE n.º
21.538/2003 que, para fins de recurso, no prazo de 10 (dez) dias, fica divulgada a relação, a qual encontra-se no
mural do Cartório Eleitoral, de inscrições eleitorais DEFERIDAS por este Juízo, cujos requerentes fizeram
pedidos de INSCRIÇÃO ou TRANSFERÊNCIA no período de 16.11.2018 a 30.11.2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a chefe do cartório publicar o presente
EDITAL no diário da justiça eletrônico (Dje) e afixar cópia no mural do cartório eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Ceará-Mirim/RN, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezoito (2018), Eu, Paulo Roberto Almeida e Silva, Chefe de Cartório da 46ª Zona digitei o presente edital.
Cleudson de Araújo Vale
Juiz da 46ª Zona Eleitoral

49ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PC 99-33.2017.6.20.0058
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
49ª ZONA – MOSSORÓ
(Governador Dix Sept- Rosado, Tibau e Upanema)
Espécie: Prestação de Contas
Processo: n.º 99-33.2017.6.20.0058
Requerente: PPS do Município de Tibau/RN
Advogado: Tales Pinheiro Belém(OAB:13112/RN)
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do PPS de Tibau/RN, referente ao exercício financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas tempestivamente e dentro das normas que regem a matéria,
quais sejam: Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.546/2017.
Tanto é assim que o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro na Lei n°
9096/95 e Resolução/TSE n° 23.546/2017, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS .
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Mossoró/RN, 05 de dezembro de 2018.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz da 49ª Zona Eleitoral
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DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

____________________________________________________________________________________________________________________
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/

