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DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Processo 0601309-16.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601309-16.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: NATAL/RN RELATOR:
JUIZ FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO,
CARGO - DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: ABRAAO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ ADVOGADOS:
PABLO DE MEDEIROS PINTO - RN6330, ANGILO COELHO DE SOUSA - RN9144, RAIMUNDO NONATO
CUNHA DOS SANTOS JUNIOR - RN11496, JULIANA MUNIZ FERNANDES DE QUEIROZ - RN13859,
EMANUEL DE HOLANDA GRILO - RN10187
EMENTA
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. DÍVIDA DE CAMPANHA.
ASSUNÇÃO INVÁLIDA. CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL. IRREGULARIDADE
GRAVE. PRECEDENTE. INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE GASTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. FALHA GRAVE. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER OS RECURSOS PÚBLICOS
ENVOLVIDOS. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO DE VÍCIOS RELEVANTES E IMPEDITIVOS DA FISCALIZAÇÃO DESTA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA. JURISPRUDÊNCIA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1- A existência de dívida de campanha, assumida pelo órgão partidário local sem a devida decisão
autorizativa do diretório nacional, não preenche os requisitos de assunção válida para os fins do disposto no art.
35 da Res.-TSE nº 23.553/2017, consistindo em irregularidade grave, geradora de potencial desaprovação
(TRE/RN, PC nº 0601303-09, j. 22.10.2019, rel. Juiz Ricardo Tinoco de Góes, DJe 28.10.2019).
2- A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, podendo a Justiça Eleitoral admitir outro meio idôneo de prova, consoante dicção
do art. 63 da Res.-TSE nº 23.553/2017.
3- No caso, todavia, o prestador não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, incorrendo em irregularidade
relevante, a qual repercute no mérito da regularidade das contas, sem prejuízo da imposição ao prestador da
obrigação de devolver os recursos envolvidos aos cofres públicos.
4- Na hipótese descortinada nos autos, o conjunto de falhas matérias remanescentes, levadas a efeito mediante
o descumprimento de normas eleitorais relevantes para o controle das contas, além de representar um valor
absoluto significativo (R$ 35.760,44), obstou a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral.
5- Comprometida a regularidade das contas, éde rigor a rejeição destas, ex vi do inciso III do art. 30 da Lei das
Eleições.
PROCLAMAÇÃO
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte,
por unanimidade, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em DESAPROVAR a
prestação de contas de ABRAÃO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ, bem como pela imposição ao prestador da
obrigação de recolher ao Tesouro Nacional a importância de R$ 21.000,44 (vinte e um mil reias e quarenta e
quatro centavos), nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e
comunicações.
Natal, 11 de novembro de 2019.
Juiz Fernando de Araújo Jales Costa Relator

ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
RESUMO DE DIÁRIAS
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RESUMO DE DIÁRIAS Nº 51/2019
.
Protocolo PAE n° 11543/2019
Cargo/
Funcao
SERVIDOR
De
SEM
VINCULO /
ARNAUD DINIZ
NATAL /
CJ-2
FLOR ALVES
RN
ASSESSO
R II
SEVERINO
REQUISI
NATAL /
NASCIMENTO
TADO
RN
DOS SANTOS
TOTAL

Diari
as

Valor
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUI
DO

ALTO DO 13/11/19
RODRIG a
UES / RN 14/11/19

1,5

336,00

0,00

504,00

82,72

421,28

ALTO DO 13/11/19
RODRIG a
UES / RN 14/11/19

1,5

336,00

0,00

504,00

127,26 376,74

0,00

1.008,00

209,98 798,02

Para

Periodo

Acompanhar o Presidente em visita aos Cartórios relacionados às Eleições Suplementares de Ceará-Mirim e Alto do
Rodrigues.
Protocolo PAE n° 11542/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
RICARDO
TINOCO
DE MEMBRO
GOES
GLAUBER
ANTONIO
MEMBRO
NUNES RÊGO

De

Para
ALTO DO
NATAL /
RODRIG
RN
UES / RN
ALTO DO
NATAL /
RODRIG
RN
UES / RN

Periodo
13/11/19
a
14/11/19
13/11/19
a
14/11/19

Diar
ias

Valor
unit.

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

1,5

560,00 0,00

840,00

127,26

712,74

1,5

560,00 0,00

840,00

127,26

712,74

0,00

1.680,0
0

254,52

1.425,48

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

TOTAL

Trasl Valor
ado Bruto

Visitar os Cartórios das Eleições Suplementares de Ceará-Mirim e Alto do Rodrigues.
Protocolo PAE n° 11947/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
LIGIA REGINA
TEC JUD / CJCARLOS
3 - SECRET
LIMEIRA

De
Para
NAT
BRASÍLIA
AL /
/ DF
RN

Periodo
25/11/19
a
30/11/19

Diari
as

Valor
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

5,5

420,00

280,
00

2.590,
206,80
00

280,
00

2.590,
00
206,80

TOTAL

2.383,20

2.383,20

Participação de servidora no 3º ciclo de reuniões para revisão e elaboração de texto-base das minutas de instruções
relativas às eleições ordinárias 2020.
Protocolo PAE n° 10319/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
TEC
JUD /
FC-06 CHEFE
PAULO
ROBERTO
DE
ALMEIDA E SILVA
CARTÓ
RIO
ELEITO
RAL
ROMULO GRANJEIRO ANALIS
DE SOUZA
TA JUD

Diari
as

Valor
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

28/10/19
a
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

28/10/19
/

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

De

Para

Periodo

CEARÁ
-MIRIM
/ RN

NATA
L / RN

SÃO
MIGUE

NATA
L / RN

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO
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/ FC-01
ASSIST
ENTE I
AUXILI
AR DE
SERVI
ÇOS
JOAO
BOSCO
GERAI
TEIXEIRA JUNIOR
S / FC01
ASSIST
I
ANALIS
TA JUD
ERLON GONÇALVES / FC-01
DE BRITO ALMEIDA
ASSIST
I
FC-01 ALUIZIO
FAUSTINO
ASSIST
DA SILVA
I
RHUANA DENIZIANE FC-01 HORTENCIA DE LIMA ASSIST
E SILVA
I

LUIZ EDUARDO
SILVA TEIXEIRA

DA

ANA
PAULA
COSTA GOMES

DA

MARIA DO SOCORRO
DE MELO
AROLDO INACIO DE
ARAUJO LOPES

FRANCISCA
BANDEIRA
MONTEIRO

ELIANA

MARIA
DA
CONCEICAO SANTOS
SERGIO DE ANDRADE
PINHEIRO
MARIA
APARECIDA
FERNANDES
DA
SILVA
ERIANE SHEYLAH DA
SILVA LIMA

SEBASTIAO
LUCIO
DOS SANTOS ROCHA

FC-01 ASSIST
ENTE I
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L / RN

31/10/19

JOÃO
NATA
CÂMAR
L / RN
A / RN

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

NOVA
NATA
CRUZ /
L / RN
RN

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

GOIANI
NHA /
RN
PAU
DOS
FERRO
S / RN
SÃO
BENTO
DO
NORTE
/ RN

NATA
L / RN

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

NATA
L / RN

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

NATA
L / RN

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

28/10/19
/
30/10/19

2,50

420,00

0,00

1.050,
124,08
00

925,92

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.336,92

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
0,00
00

1.470,00

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
0,00
00

1.467,00

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

FC-01 MACAU NATA
ASSIST
/ RN
L / RN
ENTE I
PAU
FC-01 NATA
DOS
ASSIST
FERRO L / RN
ENTE I
S / RN
FC-01 ANGIC NATA
ASSIST
OS / RN L / RN
ENTE I
AGENT
E
DE
UMARI
SERVI
NATA
ZAL
/
L / RN
ÇOS
RN
DIVER
SOS
TÉC
CURRA
ESPEC IS
NATA
IALIZA NOVOS L / RN
DO "D" / RN
FC-01 - LUÍS
NATA
ASSIST GOMES
L / RN
ENTE I / RN
FC-01 - ALEXA
NATA
ASSIST NDRIA /
L / RN
ENTE I RN
TEC
JUD /
CAICÓ / NATA
FC-01 RN
L / RN
ASSIST
ENTE I
PAREL
NATA
ANALIS
HAS /
L / RN
TA JUD
RN

28/10/19
/
31/10/19
28/10/19
/
31/10/19
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TEC
RAIMUNDO NONATO JUD /
FERNANDES
DA FC-01 SILVA
ASSIST
I
FC-01 SIMONE ELIANE DE
ASSIST
SOUZA
ENTE I
FC-01 LAENE
DE
PAIVA
ASSIST
REGO MESQUITA
ENTE I
ANALIS
TA JUD
RODRIGO
JORGE / FC-01
CARNEIRO LEITE
ASSIST
ENTE I
TE JUD
AUGUSTO
CESAR / FC-01
RODRIGUES
TELES DE MENEZES
ASSIST
I
FC-01 HELENA SALUSTINO
ASSIST
DE LIMA
ENTE I

Natal, terça-feira, 3 de dezembro de 2019

CURRA
IS
NATA
NOVOS L / RN
/ RN
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28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

NATA
L / RN

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

NATA
L / RN

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

NATA
L / RN

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

ACARI / NATA
RN
L / RN

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

SÃO
NATA
TOMÉ /
L / RN
RN

28/10/19
/
31/10/19

3,50

420,00

0,00

1.470,
124,08
00

1.345,92

31.92
0,00

29.426,4
0

SÃO
JOSÉ
DO
CAMPE
STRE /
RN
PORTA
LEGRE
/ RN
AREIA
BRANC
A / RN

TOTAL

0,00

2.481,6
0

Participar do treinamento do PJe - Turma 4, nos dias 29 e 30 de outubro. O pedido de diária justifica-se pela
necessidade de pernoite fora da sede, nos termos do art. 1º, III, da Portaria 147/2014-GP.
Protocolo PAE n° 11679/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
ANALISTA
ARLLEY
JUD / FC-06
ANDRADE
DE - CHEFE DE
SOUSA
CARTÓRIO
ELEITORAL

De

Para

Periodo

NAT
25/11/19
BRASÍLIA
AL /
a
/ DF
RN
28/11/19

Diari
as

Valor
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

3,5

420,00

280,
00

1.750,
165,44
00

280,
00

1.750,
00
165,44

TOTAL

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

1.584,56

1.584,56

Viagem a serviço para participação em reunião de Dimensionamento de Pessoal no Tribunal Superior Eleitoral
Protocolo PAE n° 11858/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao

De
Para
Periodo
BRA
NATAL/ 02/12/19
JOSE AFONSO PIRES COLAB
SÍLI
RN
04/12/19
FERREIRA JUNIOR
EVENT
A/DF
TOTAL

a

Diari
as

Valor
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

2,5

420,00

280,
00

1.050,
124,11
00

280,
00

1.050,
00
124,11

Vlr
LIQUIDO
1.205,89

1.205,89

Ministrar Curso sobre Reforma da Previdência

COMUNICADOS
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CLASSIFICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
Programa de Estágio 2020
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, nos termos da Resolução nº 018/2019-TRE/RN, de 18 de
setembro de 2019, informa que a relação dos estudantes selecionados e classificados no processo seletivo
referente ao Edital nº 028/2019, para preenchimento de vagas no Programa de Estágio 2020 deste Regional
Eleitoral, será disponibilizada no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (www.trern.jus.br/transparencia/gestao-de-pessoas/programa-de-estagio)
e
no
site
da
Super
Estágios
(www.superestagios.com.br), nesta data, em cumprimento ao disposto no edital supracitado.
Caberá recurso ao resultado, a ser impetrado no dia 05 de novembro de 2019, com análise e publicação de novo
resultado classificatório, no dia 12 de dezembro do corrente ano, caso haja recursos providos.
Os estudantes selecionados e classificados, dentro do número de vagas oferecidas, deverão comparecer à
Seção de Lotação e Gestão de Desempenho/CODES/SGP, no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral do
RN, situado na Avenida Rui Barbosa, 215, Tirol, no período de 07 a 08 de janeiro de 2020, para as providências
relativas à entrega de documentação a ser assinada e informações relativas aos exames admissionais, no
horário das 13h às 18h.
No caso de não comparecimento do estudante classificado dentro do número de vagas existentes, será
convocado o candidato subsequente, observando-se rigorosamente a lista de classificação.
Natal/RN, em 03 de dezembro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rego
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DA JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0600264-40.2019.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO N.º 0600264-40.2019.6.20.0000 ASSUNTO: PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA
ELEITORAL INTERNET - LIMINAR REPRESENTANTE:RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
ADVOGADA: GLAUCIANE TAVARES COSTA DA SILVA REPRESENTADO: EDUARDO ANTÔNIO VARELA
DE GÓIS RELATOR: JUIZ GERALDO ANTONIO DA MOTA
DESPACHO
Cuida-se de representação interposta por Renato Alexandre Martins da Silva em desfavor de Eduardo Antônio
Varela de Góis, noticiando ter este publicado em seu perfil social FACEBOOK pesquisa eleitoral supostamente
não registrada e falsa, visando, com isso, ao desequilíbrio do pleito eleitoral suplementar, a realizar-se em
1º/12/2019 no município de Ceará-Mirim.
Ao fundamento de cuidar a publicação mencionada de propaganda eleitoral irregular, requereu o representante,
liminarmente, "a retratação do representado, restabelecendo a verdade dos fatos e o equilíbrio das eleições, bem
como a punição pecuniária do mesmo".
Éo relatório.
Em se tratando de suposta propaganda eleitoral irregular praticada no âmbito das novas Eleições para os cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN, este Tribunal não possui competência para apreciar,
originariamente, os atos de propaganda relativos a referidas eleições, competindo ao juízo eleitoral da 6ª Zona
conhecer e julgar os pedidos objeto da presente representação, nos termos, inclusive, dispostos no art. 36, §5º,
da Lei n.º 9.504/1997 (art. 87 da Resolução TSE n.º 23.457/2015, aplicável por força da Resolução 21/2019
deste Tribunal Regional Eleitoral).
Pelo exposto, declino da competência para apreciar o feito e determino sua remessa ao juízo da 6ª Zona
Eleitoral, nos termos previstos no art. 36, §5º, da Lei n.º 9.504/1997 e do art. 64, §§1º e 3º, do Código de
Processo Civil.
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Intime-se.
ÀSecretaria Judiciária para cumprimento.
Natal/RN, 30 de novembro de 2019.
JUIZ GERALDO ANTONIO DA MOTA Relator em substituição

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

PORTARIA Nº 365/2019-DG
Altera a Portaria nº 235/2019-DG, que estabeleceu o cronograma do exercício financeiro de 2019.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
em substituição, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 82 do Regulamento da
Secretaria;
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes no cronograma de encerramento do exercício financeiro 2019,
visando aumentar a capacidade de execução orçamentária deste Tribunal;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 11544/2019;
RESOLVE :
Art. 1º Fica alterado o cronograma estabelecido pela Portaria nº 235/2019-DG, no que se refere aos itens 13, 18,
19, 20, 23, 25 e 27, nos seguintes termos:
ITEM
13

DATA LIMITE
19/12/2019

18

30/12/2019

19

26/12/2019

20
23

23/12/2019
27/12/2019

25

27/12/2019

PROCEDIMENTO
Atesto e envio das faturas (novembro/dezembro) para pagamento,
exclusivamente para contratos de prestação de serviço mediante
alocação de postos de trabalho, com a respectiva manifestação dos
fiscais de contrato sobre o crédito a ser inscrito em restos a pagar.
Realização do fechamento financeiro no sistema de controle e no
SIAFI e emissão do Relatório de Movimentação Mensal de Bens,
bem como do Relatório de Movimentação Anual do Patrimônio.
Emissão de ordem de pagamento, de GRU e Documento de
Arrecadação de tributos e contribuições (DARF, DAR e GPS),
exceto para pessoal e benefícios.
Ajustes dos saldos dos empenhos a liquidar (reforço/anulação).
Autorização de ordem de pagamento (Ordenador de Despesas e
Gestor Financeiro), exceto para pessoal e benefícios.
Devolução ao respectivo órgão repassador dos saldos
orçamentários e financeiros não utilizados, recebidos por
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descentralização de crédito.
Conformidade de Registros de Gestão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Natal, 02 de dezembro de 2019.
Marcos Flávio Nascimento Maia
Diretor-Geral em substituição
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

Processo 0601555-12.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601555-12.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - ADRIANA CAVALCANTI
MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA REQUERENTE: PATRIOTA - PATRI (REGIONAL) RESPONSÁVEL: LUIZ
GOMES, CARLOS EDUARDO DA COSTA ALMEIDA, LAIS SOARES GOMES, ALLAN CESAR MARQUES DE
OLIVEIRA MACENA Advogados do(a) REQUERENTE: ROSA MARIA SOARES GOMES - RN15594, LUIZ
GOMES - RN3417 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogados do(a)
RESPONSÁVEL: LUIZ GOMES - RN3417, ROSA MARIA SOARES GOMES - RN15594 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL:
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 35, §3º, I, da Resolução TSE nº. 23.546/2017, notifico o(s)
requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o
relatório para expedição de diligências complementar de ID nº 1940321 .
Em Natal/RN, 30 de novembro de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
05ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 069/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. LILIAN REJANE DA SILVA, MM Juíza Eleitoral desta 5ª Zona, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, de acordo com a Portaria nº
002/2019, expedida por este Juízo Eleitoral, será realizada CORREIÇÃO ORDINÁRIA deste Juízo nos dias 09 e
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10 do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, no horário entre 08 e 13 horas, na sede deste Juízo
Eleitoral, localizado no Cartório da 5ª Zona Eleitoral/RN, situado na Rua Ovídio Pereira da Costa, 10, Araçá,
nesta cidade, a ser presidida pelo Juiz Eleitoral desta Zona, podendo todos os que quiserem ou conhecimento
tiverem de alguma queixa ou reclamação a formular, ou da existência de possíveis irregularidades, ali
comparecerem, apresentando publicamente os seus reclamos para a tomada das providências e medidas legais
cabíveis. E, para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por mim, Dra.
LILIAN REJANE DA SILVA, Juíza da 5ª Zona Eleitoral/RN. Dado e passado nesta Cidade de Macaíba, em 29 de
novembro de 2019.
LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza da 5ª Zona Eleitoral
EDITAL N.º 70/2019
RELAÇÃO DE RAE’S IMPRESSOS – NOVEMBRO/2019
A Dra. LILIAN REJANE DA SILVA, Juíza Eleitoral desta 5ª Zona, em substituição, no uso de suas atribuições
legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra afixada no
Fórum Eleitoral da 5ª Zona, nos termos dos arts. 17 e 18 da Resolução 21.538-TSE, relação de Requerimentos
de Alistamento Eleitoral – RAE IMPRESSOS a partir do sistema ELO, referentes ao período de 16/11/2019 a
30/11/2019, tendo os interessados o prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com o art. 57, do Código Eleitoral,
para impugnação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou publicar o presente EDITAL no Diário da Justiça
Eletrônico – DJE, afixando-o no Mural de Avisos deste Fórum.
Eu, Francisco de Assis Martins Correia, (
),Servidor de Cartório da 5ª ZE/RN, digitei e subscrevi.
Macaíba/RN, 02 de dezembro de 2019
LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

09ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL
EDITAL n.º 151/2019-9ZE/RN
(PRAZO DE 20 DIAS)
O Excelentíssimo Dr. WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO, MM Juiz da 09ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo Eleitoral
tramita o Processo de Prestação de Contas n.º 45-49.2019.6.20.0009, protocolo n.º 3.815/2019, relativo ao
Exercício Financeiro de 2018, tendo como Requerido: PODEMOS – (PODE) do município de Jundiá/RN. E, por
não ter sido encontrado, conforme Mandado de Intimação devolvido pelo Oficial de Justiça (fl. 18v), fica o
referido DIRETÓRIO MUNICIPAL intimado(a), na pessoa do Presidente e do Tesoureiro Geral, Sr.(a) LUIZ
ANTÔNIO DUVAL e Sr MANOEL MÁRCIO DE OLIVEIRA, respectivamente, do inteiro teor da sentença prolatada
pelo MM. Juiz Eleitoral no processo supramencionado, cujo dispositivo segue abaixo transcrito, para, querendo,
interpor recurso no prazo legal, cuja contagem se dará após o 20º dia da publicação deste edital, conforme art.
257, inciso III, do Código de Processo Civil e para, querendo, apresentar(em) recurso no prazo de 03 (três) dias
(art. 258, Código Eleitoral). “Isto Posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, declaro NÃO
PRESTADAS as contas do Exercício Financeiro 2018, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas
cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir de 02.05.2019 (...)”. Vide ANEXO.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(íza) publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral, onde permanecerá por 20 (vinte) dias.

____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 225

Natal, terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Página 11

DADO e PASSADO nesta cidade de Goianinha/RN, ao(s) 28 (vinte e oito) dia(s) do mês de novembro do ano de
dois mil e dezenove. Eu, ______ Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza, Chefe de Cartório da 09ª Zona Eleitoral,
digitei o presente edital, o qual segue assinado pelo MM Juiz Eleitoral.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral
ANEXO
EDITAL n.º 151/2019-9ZE/RN
(PRAZO DE 20 DIAS)
PROCESSO

PARTIDO

MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL/CARGO

4549.2019.6.20.0009

PODEMOS

JUNDIÁ/RN

LUIS
ANTÔNIO
DUVAL/PRESIDENTE
MANOEL
MÁRCIO
DE
OLIVEIRA/TESOUREIRO

DATA DA DECISÃO
PUBLICADA NO DJE
23/09/2019

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EDITAL n.º 152/2019-9ZE/RN
(PRAZO DE 20 DIAS)
O Excelentíssimo Dr. WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO, MM Juiz da 09ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo Eleitoral
tramita o Processo de Prestação de Contas n.º 47-19.2019.6.20.0009, protocolo n.º 3.813/2019, relativo ao
Exercício Financeiro de 2018, tendo como Requerido: DEMOCRATAS – (DEM) do município de Jundiá/RN. E,
por não ter sido encontrado, conforme Mandado de Intimação devolvido pelo Oficial de Justiça (fl. 22v), fica o
referido DIRETÓRIO MUNICIPAL intimado(a), na pessoa do Presidente e do Tesoureiro Geral, Sr.(a) ADRIANE
FREITAS DE SOUZA e Sr JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO, respectivamente, do inteiro teor da sentença
prolatada pelo MM. Juiz Eleitoral no processo supramencionado, cujo dispositivo segue abaixo transcrito, para,
querendo, interpor recurso no prazo legal, cuja contagem se dará após o 20º dia da publicação deste edital,
conforme art. 257, inciso III, do Código de Processo Civil e para, querendo, apresentar(em) recurso no prazo de
03 (três) dias (art. 258, Código Eleitoral). “Isto Posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos,
declaro NÃO PRESTADAS as contas do Exercício Financeiro 2018, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02.05.2019 (...)”. Vide ANEXO.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(íza) publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral, onde permanecerá por 20 (vinte) dias.
DADO e PASSADO nesta cidade de Goianinha/RN, ao(s) 28 (vinte e oito) dia(s) do mês de novembro do ano de
dois mil e dezenove. Eu, ______ Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza, Chefe de Cartório da 09ª Zona Eleitoral,
digitei o presente edital, o qual segue assinado pelo MM Juiz Eleitoral.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral
ANEXO
EDITAL n.º 152 /2019-9ZE/RN
(PRAZO DE 20 DIAS)
PROCESSO

PARTIDO

MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL/CARGO

4719.2019.6.20.0009

DEMOCRATAS

JUNDIÁ/RN

ADRIANE
FRETAS
DE
SOUZA/PRESIDENTE
JOÃO ANDRÉ FERREIRA
FILHO/TESOUREIRO

DATA DA DECISÃO
PUBLICADA NO DJE
12/08/2019

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EDITAL
EDITAL N.º 157/2019-09ªZE/RN
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RELAÇÃO DE ELEITORES EM DILIGÊNCIA
O Excelentíssimo Senhor Dr. WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO, MM. Juiz(íza) desta 09ª Zona
Eleitoral, circunscrição eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme
determinam os artigos 45, §6° e 57 da lei nº 4.737 de 15 de julho de 1965 (código eleitoral brasileiro).
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
em conformidade com o art. 45, §6º, do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), que houve conversão de RAE em
diligência, no período de 16 a 30 de Novembro de 2019, conforme lista que se encontra afixada no Cartório
Eleitoral.
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 ao 02 (dois) dias do mês
de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, _____________________ Aluizio Faustino da Silva, Assistente
Administrativo da 09ª Zona Eleitoral, o digitei.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral
EDITAL n.º 158/2019-09ªZE/RN
RELAÇÃO DE ELEITORES DEFERIDOS
O Excelentíssimo Senhor Dr. WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO, MM. Juiz desta 09ª Zona Eleitoral,
circunscrição eleitoral do estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme
determinam os artigos 45, §6° e 57 da lei nº 4.737 de 15 de julho de 1965 (código eleitoral brasileiro),
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, em especial os delegados de partidos políticos, que se encontra em cartório, conforme relatório em
anexo, relação contendo os nomes e números de inscrição de eleitores dos municípios de GOIANINHA, TIBAU
DO SUL, ESPÍRITO SANTO E JUNDIÁ, que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e
SEGUNDA VIA, cujos requerimentos foram DEFERIDOS e PROCESSADOS no cadastro eleitoral no período de
16/11/2019 a 30/11/2019, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso, nos termos dos arts. 17,
§1º, e do art. 18, §5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003 (art. 7º, §1º, da Lei n.º 6.996/82).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
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 02 (dois) dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, _______________(Aluizio Faustino da Silva), Assistente
administrativo da 9ª Zona Eleitoral, de Ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 9ª Zona, digitei o presente edital que
segue assinado pelo MM. Juiz.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juíza da 09ª Zona Eleitoral

15ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL DE AFIXAÇÃO
N.º 41/2019
Dr. Rainel Batista Pereira Filho, Juiz Eleitoral desta 15ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista ao disposto nos Art. 45 § 7 do CE, Art. 17, § 1º e 18, § 5º da Res. n.º
21.538/03 do TSE e Art. 5º da Res. n.º 05/2001-CRE.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos Partidos Políticos, Eleitores e demais interessados, que nesta data
fica afixada no local de costume do Cartório desta 15ª Zona Eleitoral, a RELAÇÃO dos requerimentos de 2ª VIA,
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ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA E REVISÃO, deferidos ou em diligência, referentes ao período de 16 de
outubro de 2019 a 30 de novembro de 2019, relativos aos municípios de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN,
LAGOA D´ANTA/RN, SERRA DE SÃO BENTO/RN E MONTE DAS GAMELEIRAS/RN informando, ainda, que
qualquer impugnação deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias a contar da afixação deste EDITAL, nos
moldes dos arts. 17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538/2003. Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 15ª
Zona, 02 de dezembro de 2019. Eu,...................... Ubirenice Jeyciane S. de Medeiros Miali [Chefe do Cartório
Eleitoral ] preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
S. J. Campestre/RN, 02 de dezembro de 2019
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral - 15ª Zona

17ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL
EDITAL nº 0095/2019
A Excelentíssima Senhora, Drª Gabriella Edvanda Marques Félix, MMª Juíza da 17ª Zona Eleitoral, Município de
Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, conforme determina os artigos 45, § 6º, 52, §2º, e 57, todos da Lei nº 4737/1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), c/c o §1º do artigo 17 e §5º do artigo 18 da Resolução -TSE nº 21.538/2003, a todos quanto o
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os requerimentos de inscrição, transferência, revisão e
segunda via, do período de 01 a 30 de novembro de 2019 e, se for o caso, também os requerimentos de lotes
anteriores diligenciados nesse período, das(os) eleitoras(es) constantes dos relatórios afixados no Cartório
Eleitoral, referentes aos Municípios de Caiçara do Rio do Vento (RN), Lajes (RN), Pedro Avelino(RN) e Pedra
Preta (RN), foram previamente deferidos, ou incluídos em diligência, ou diligenciados, conforme o caso.
E, para que chegue ao conhecimento das(os) interessadas(os) e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a)
MM. Juiz(a) desta 17ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume e no DJE,
podendo qualquer delegado de partido político impugnar no prazo de 10 (dez) dia(s).
Dado e passado nesta Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, ao(s) 02 dias do mês de dezembro do
ano de dois mil e dezenove (02/12/2019). Eu, ______Antonio Josenilson Santos da Cruz, Chefe do Cartório em
Substituição Legal, digitei e conferi o presente Edital, que vai assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.

19ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 050/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI, Juíza da 19ª Zona Eleitoral em
substituição legal, Município de São Tomé, circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais,
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente virem ou tiverem ciência, que se encontra em Cartório, relação
contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO E SEGUNDA VIA, cujos requerimentos foram deferidos no período de 18.11 a 29.11.2019, para
querendo, interpor recurso nos termos do art. 17, da Res. TSE n.º 21.538/03.
E para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse publicado no
Diário da Justiça Eletrônico e afixado o presente Edital no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de São Tomé/RN e Cartório Eleitoral aos 29 (vinte e nove) dias do mês de
novembro do ano dois mil e dezenove. Eu,
, Jairo Silva Moisés, Chefe de Cartório nesta 19ª zona eleitoral,
digitei.
MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
Juíza em Substituição – 19ª Z.E
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20ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo 0600004-97.2019.6.20.0020
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
020ª ZE/RN - CURRAIS NOVOS/RN
EDITAL Nº 080/2019
A Excelentíssima Dra. MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI, MM. Juíza Eleitoral desta 020ª Zona Eleitoral Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na
Lei nº Lei nº 9.096/95 e artigos 21 e 22 da Resolução nº 23.571/2019;
FAZ SABER aos Partidos Políticos e demais interessados, que tramita perante esta 020ª ZE/RN as fichas com nº
de Inscrições Eleitorais e nomes dos(as) eleitores(as) abaixo, para fins de Inscrição no Partido Político IGUALDADE (IDE).
BIANCA MILENA NASCIMENTO - INSCRIÇÃO ELEITORAL Nº 0339 6705 1694
MARIA ERINEIDE SILVA - INSCRIÇÃO ELEITORAL Nº 0265 4786 1643
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou a MM. Juíza Eleitoral, DE ÓRDEM,
publicar o presente Edital no DJe, para que os legítimos interessados possam dentro do prazo de 05 (cinco) dias
se manifestarem. Dado e passado nesta cidade de Currais Novos/RN, aos 02 (dois) dias do mês de dezembro
do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Luzia Alves de Araújo Pinheiro Galvão, Chefe de Cartório desta 020ª
ZE/RN, que digitei e subscrevi.
25ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

Edital - RAE Deferidos
E D I T A L 0040/2019.
O Excelentíssimo Senhor Doutor Luiz Cândido de Andrade Villaça, Juiz Eleitoral da 25ª Zona - Caicó, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais etc...
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em consonância com o
estabelecido nos arts. 17, § 1° e 18, § 5°, da Res. TSE n° 21.538/2003, que se encontra disponível em Cartório
relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram alistamento e transferência
para esta 25ª Zona Eleitoral, cujos requerimentos foram realizados no período compreendido entre os dias
15.11.2019 e 30.11.2019, e tiveram seus pedidos deferidos ou postos em diligência.
E, para que ninguém alegue ignorância, mandou publicar o presente Edital, pelo qual ficam cientes os possíveis
interessados de que no prazo de dez (10) dias, a contar da publicação, poderão impugnar o deferimento, em
petição fundamentada. Dado e passado nesta cidade de Caicó (RN), aos 2 (dois) dias do mês de dezembro do
ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, ______________, (Paulo André Silva Albuquerque), Chefe da 25ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Juiz LUIZ VILLAÇA

26ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 40/2019
(Prazo: 10 dias)
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O Excelentíssimo Senhor Luiz Antônio Tomaz do Nascimento, Juiz Eleitoral desta 26ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que se encontra disponível no Cartório Eleitoral, para
consulta, a relação contendo os nomes e os números de inscrição de eleitores que requereram alistamento e
transferência eleitoral no período de 16/11/2019 a 30/11/2019, para os municípios de Ipueira, Jardim de
Piranhas, São João do Sabugi e Serra Negra do Norte, cujas operações foram deferidas por esse Juízo, para
fins de interposição de recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 17, §1º, e 18, §5º, ambos da
Resolução nº 21538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, publica o presente edital. Dado e passado nesta
cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, aos dois dias de dezembro de dois mil e dezenove
(02/12/2019). Eu, (_______) Lara Vanessa Dantas de Sousa Santos, Analista Judiciário, digitei.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral

27ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PORTARIA N.º 003/2019
Autoriza a efetivação, de ofício, das revisões da autuação dos feitos que tramitam no Sistema do Processo
Judicial Eletrônico (PJe) pelo Cartório Eleitoral, no âmbito da 27ª Zona Eleitoral de Jucurutu/RN.
O Excelentíssimo Juiz da 27ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, Doutor Mark
Clark Santiago Andrade, no uso de suas atribuições legais e face ao disposto no art. 35, inciso IV, do Código
Eleitoral,
CONSIDERANDO os termos da Portaria TSE nº 344/2019, que dispõe sobre a utilização obrigatória do sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe) para a propositura e a tramitação das ações de competência das Zonas
Eleitorais;
CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRE/CRE nº 06/2019, que dispõe sobre a utilização do
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do primeiro grau da Justiça Eleitoral do Rio Grande do
Norte e regulamenta as atividades e procedimentos complementares ao funcionamento e utilização do sistema;
CONSIDERANDO a norma contida no inciso XIV, do art. 93, da Constituição Federal, bem como no § 4º, art.
203, do Novo Código de Processo Civil, que autorizam os servidores a receberem delegação para a prática de
atos ordinatórios de mero expediente sem caráter decisório;
CONSIDERANDO os termos da Portaria GP/TRE-RN nº 126/2018, a qual autoriza, no âmbito do TRE/RN, a
efetivação, de ofício, das revisões da autuação e das distribuições iniciais pela Secretaria Judiciária;
CONSIDERANDO a necessidade de se buscar a racionalização das rotinas cartorárias, visando-se à
simplificação, com a eliminação de todas as atividades repetitivas e indispensáveis, e à aceleração processuais,
com a realização de todas as fases da atividade cognitiva e executiva em prazo razoável,
RESOLVE:
Art. 1º. Protocolizada a ação no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), o Cartório Eleitoral promoverá a
revisão da autuação, bem como efetivará, de ofício, eventuais alterações de dados, em caso de
desconformidade, tudo mediante certificação nos autos.
Parágrafo único. O Cartório Eleitoral poderá, inclusive, alterar a classe processual inicialmente indicada pelo
autor, se ela não corresponder aos fatos narrados, à causa de pedir e aos pedidos constantes da petição inicial.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Jucurutu/RN, 02 de dezembro de 2019.
MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
Juiz da 27ª Zona Eleitoral

30ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 121-44.2018.6.20.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 121-44.2018.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
22.587/2018
REQUERENTES: PARTIDO VERDE (PV) – GUAMARÉ/RN; EDSON SIQUEIRA DO CARMO; NATANAEL
TEIXEIRA SOUZA MELO
ADVOGADO): ANSELMO PEGADO CORTEZ NETO – OAB/RN 7343
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÃO SUPLEMENTAR MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA(S) QUE
COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI
9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
A prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos durante as campanhas eleitorais perante
a Justiça Eleitoral é obrigação prevista no art. 28, §4º, da Lei nº 9.504/97. No caso das contas apresentadas
pelas instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a análise e o julgamento.
Compulsando o feito, observo que, não obstante tenha apresentado suas contas, o partido foi não colacionou
aos autos os extratos bancários de todo o período da campanha eleitoral, em desacordo com o art. 48 da
Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Ainda, cabe considerar que não foi apresentado o recibo eleitoral da doação estimada indicado no parecer
técnico conclusivo, nem há prova da contratação pelo órgão partidário estadual do profissional que prestou o
serviço.
As falhas acima mencionadas configuram-se como inconsistências graves/irregularidades, pois prejudicam a
análise das contas e afetam sua regularidade.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do partido em epígrafe, referentes à Eleição Suplementar no Município de Guamaré, por entender que a(s)
falha(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade, e SUSPENDO, com perda, o direito ao recebimento da
cota do Fundo Partidário, pelo prazo de dois meses, no ano seguinte ao do trânsito em julgado da presente
decisão, com fundamento no art. 25 da Lei n.º 9.504/1997 c/c o artigo 68, §§ 3º e 5º, da Resolução TSE n.º
23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da
Resolução TSE n.º 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o
que, desde logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), e
comuniquem-se aos Diretórios Estadual e Nacional do partido interessado para suspensão das cotas do Fundo
Partidário, via correio eletrônico (e-mail) constante no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
(SGIP) da Justiça Eleitoral ou por correspondência encaminhada para o endereço físico.
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 02 de dezembro de 2019.
ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 29-03.2017.6.20.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 29-03.2017.6.20.0030 – CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
16.498/2017 – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
REQUERENTES: DEMOCRATAS – DEM (MACAU); ODETE MARIA DE ARAUJO SILVA LOPES; ELIANE DE
SOUZA
ADVOGADO(S): MARCOS LANUCE LIMA XAVIER– OAB/RN 3.292; GLAYCON SOUZA BEZERRA– OAB/RN
7329; VALERIA CARVALHO DE LUCENA – OAB/RN 3096; RANIERI LESSA BEZERRA – OAB/RN 7897
SENTENÇA
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Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas anual de exercício financeiro e partido em epígrafe.
O órgão partidário municipal apresentou intempestivamente a prestação de contas.
Publicado edital para ciência do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado apresentados, bem como
para apresentação de eventual impugnação ou abertura de investigação por quaisquer interessados, transcorreu
“in albis” o prazo para manifestação.
Emitidos relatórios de exame preliminar e para expedição de diligência pela unidade técnica para saneamento de
falhas e omissões pelo partido, não houve manifestação pelo órgão partidário, apesar de devidamente intimado.
Parecer Conclusivo da unidade técnica pela desaprovação das contas prestadas.
Com vista dos autos, o órgão do Ministério Público emitiu parecer, opinando pela desaprovação das contas em
análise com aplicação ao órgão partidário a sanção de suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo
Partidário, prevista no art. 37 da Lei n.º 9.096/95.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
De início, ressalto que sobre a matéria passou a incidir a Resolução nº 23.546/2017 do Tribunal Superior
Eleitoral, que regulamenta o Título III da Lei nº 9.096/1995 – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos,
prevendo em seu art. 65 a não incidência de suas disposições quanto ao mérito dos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios anteriores a 2018, mas tão somente a aplicação das suas disposições
processuais aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não
tenham sido julgados.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que o art. 65, §2º da Resolução TSE nº 23.564/2017 prevê que a adequação do
rito dos processos de prestação de contas deve observar forma determinada pelo Juiz ou Relator do feito, sem
que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
Dessa forma, já realizada a adequação do rito seguido no presente feito, ainda incide, no tocante ao mérito, a
Resolução TSE nº 23.464/2015 quanto às peças e documentos que devem acompanhar a prestação de contas,
bem como em relação à aplicação das sanções nela previstas, nos termos do art.65, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.564/2017.
No caso em tela, cuida-se de prestação de contas alusiva ao exercício financeiro de 2016 apresentada
intempestivamente pela agremiação partidária municipal.
Examinado o mérito das contas, à luz da Resolução TSE nº 23.464/2015, constatou-se que o partido em
comento deixou de juntar, mesmo após notificado, os documentos indicados no Parecer Conclusivo da unidade
técnica de fls. 103/104, todos considerados obrigatórios pela citada Resolução (art. 29).
Além disso, o órgão partidário municipal não apresentou a documentação da doação estimável em dinheiro
referente à cessão de imóvel para funcionamento da sede administrativa do partido, não havendo, nos autos,
prova de que o bem pertence ao patrimônio do doador.
Pois bem, a falta dos documentos em questão e o não esclarecimento dos pontos ali mencionados dificultam e
impedem o efetivo controle da Justiça Eleitoral acerca da real movimentação de recursos do exercício em tela,
comprometendo, destarte, a regularidade das contas em exame.
Desse modo, as irregularidades apresentadas comprometem a integridade das presentes contas, impondo-se a
sua desaprovação, já que não foram observados os preceitos legais estabelecidos na Lei n.º 9.096/95 e na
Resolução TSE 23.464/2015.
Ante o exposto, com fulcro no art. 46, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO DESAPROVADAS
as contas anuais do DEMOCRATAS em Macau/RN referentes ao exercício financeiro de 2016, e SUSPENDO,
com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de três meses, a partir da publicação desta sentença,
com fundamento no artigo 49, §2º, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, expeçam-se comunicações do julgamento das contas aos órgãos de direção
estadual e nacional do partido interessado para suspensão de distribuição de cotas do Fundo Partidário.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) do Tribunal
Superior Eleitoral.
Cumpridas as providências acima assinaladas, arquive-se o presente feito, observando-se as cautelas legais.
Macau/RN, 02 de dezembro de 2019.
ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº 0111/2019-30ZERN
EDITAL Nº 0111/2019-30ZERN
PRAZO (20 DIAS)
De ordem da Exma. Dra. Andrea Cabral Antas Câmara, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral – Macau/RN,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei etc.
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FAZ SABER, a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente EDITAL DE INTIMAÇÃO (com prazo
de vinte (20) dias, nos termos do artigo 257, III, do Novo Código de Processo Civil), que se tramita(m) neste
Juízo Eleitoral processo(s) de prestação de contas referente(s) ao(s) partido(s) político(s) e seu(s) presidente(s)
e tesoureiro(s) abaixo relacionado(s), sendo o presente para INTIMÁ-LO(S) – órgão(s) partidário(s), presidente(s)
e/ou tesoureiro(s) atualmente em lugar incerto e não sabido –, a fim de que tome(m) ciência da SENTENÇA,
que, com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei n.º 9.504/97 c/c o art. 77, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do
TSE nº 23.553/2017, JULGOU NÃO PRESTADAS as contas de campanha referentes às ELEIÇÕES GERAIS
2018 do órgão partidário municipal em questão (ficando suspensa, com perda, a distribuição de novas cotas do
Fundo Partidário pelo tempo que permanecer a omissão, bem como suspenso o registro ou anotação do órgão
de direção municipal do partido até que regularize a situação), e para, querendo, apresentar(em) recurso no
prazo de 03(três) dias (art. 258, Código Eleitoral). Vide ANEXOS (Macau e/ou Guamaré).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(íza) publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral, onde permanecerá por 20 (vinte) dias.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN, ao(s) 02 dia(s) do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezenove (2019). Eu, ______ Ana Paula da Costa Gomes, servidora do Cartório da 30ª Zona Eleitoral, digitei o
presente edital.
Dalliane Magalhães Sena
Chefe do Cartório Eleitoral
ANEXO I - EDITAL 0111/2019
RELAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA
Movimento Democrático
Brasileiro – MDB
(Macau/RN)
Democratas – DEM
(Guamaré/RN)

REPRESENTANTE(S) LEGAIS

PROCESSO

ELEIÇÕES

Presidente: Oscar José Paulino
de Souza
Tesoureiro: Geruza de Oliveira
Fonseca e Silva
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ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL n.º 0109/2019 - 30ZERN
EDITAL n.º 0109/2019 – 30ZERN
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
A Excelentíssima Dra. ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral – Macau,
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 (DJe), 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 a
MM. Juíza publicar o presente EDITAL no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois
mil e dezenove). Eu, ______ Francisco Josinaldo dos Santos, Servidor do Cartório Eleitoral, digitei o presente
edital.
ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
ANEXO I – EDITAL N.º 0109/2019
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
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GUAMARÉ
Nº
01
02
03
04
05
06
07

ELEITOR
ELIAS ALVES PAULINO FERREIRA
FRANCIEUDES MIRANDA DE FREITAS
GABRIELA KAROLINE RODRIGUES SANTOS
GERALDO FIRMANO DA SILVA
JENNIFER ALVES VIEIRA
RIKAELLY KARIANE MORAIS DA SILVA
TYRONE ERICK CABRAL EDMUNDO DE SOUZA

INSCRIÇÃO ELEITORAL
0099 2599 1660
0358 8980 1627
0342 7698 1600
0297 2252 1678
0358 8927 1660
0358 9004 1651
0299 0854 1600

31ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo n.º 75-52.2018.6.20.0031
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO/ELEIÇÕES 2018
Protocolo nº 20.589/2018
PRESTADOR: PT
Município: Janduís-RN
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas do(a) PT de Janduís-RN, referente às eleições gerais 2018.
O(a) referido(a) partido não apresentou suas contas tempestivamente, mesmo após intimado.
Os autos seguiram para o Ministério Público que opinou que as contas deveriam ser julgadas como não
prestadas.
É o relatório. Passo a decidir.
1- DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS:
O dever de prestar contas está esculpido no art. 48 da Resolução nº 23.553/2017 e se fundamenta na
necessidade de se realizar um processo eleitoral probo, lícito e o mais igualitário possível. Busca-se com esse
ônus realizar um pleito transparente e livre de meios escusos que possam desequilibrar, em tese, a normalidade
das eleições.
A existência
de limite de gastos, limite de doação realizada por pessoa física, a proibição de recebimento de doação por
pessoa jurídica e demais fontes vedadas e a necessidade de se controlar com maior rigidez os valores usados
em campanha advindos do Fundo Partidário são mecanismos que o legislador encontrou para coibir possíveis
condutas vedadas que prejudiquem o regular andamento do processo eleitoral.
Nesse sentido, o que se verifica in casu é que o prestador não atendeu aos ditames da legislação deixando de
acostar aos autos sua prestação de contas referente a eleição 2018. Saliente-se que o partido foi regularmente
intimado, conforme mandado de fls.12.
No caso em tela, deve-se aplicar, portanto, o art.77, inc.IV, alínea “a” da Resolução nº20.553/2017 e suas
consequências. Vejamos jurisprudência nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
TRANSCURSO DO PRAZO DA DILIGÊNCIA SEM O SUPRIMENTO DA INÉRCIA. OMISSÃO
CARACTERIZADA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. 1. Processo instaurado para
apurar a inadimplência quanto ao dever legal de apresentação das contas de campanha. 2. De acordo com o
artigo 29, III, da Lei n.º 9.504/97, as prestações de contas de campanha deverão ser apresentadas nos seguintes
prazos: i) no primeiro turno, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições; ii) no caso de segundo turno,
até o vigésimo dia posterior à sua realização. 3. Constatado o descumprimento da obrigação legal de prestar
contas pela Justiça Eleitoral, o omisso será citado para, no prazo de 3 (três) dias, suprir/justificar a omissão
detectada, nos termos do art. 52, § 6º, IV, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. 4. Transcorrido o lapso temporal
concedido sem que a inércia seja sanada, a Justiça Eleitoral deve julgar as contas como não prestadas,
estabelecendo para o partido 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 (art. 83, II, da Resolução TSE n.º
23.553/2017). Precedentes deste Regional (Prestação de Contas nº 18785, rel. Juiz Ibanez Monteiro da Silva,
DJE 18/04/2018, Página 06; Prestação de Contas nº 19902, rel. Juiz Ricardo Tinoco de Góes, DJE 26/07/2017,
Páginas 4/5). 5. No caso concreto, o partido inobservou o prazo legal para apresentação de suas contas de
campanha e, mesmo instado a suprir a omissão no prazo de 3 (três) dias, permaneceu inerte, deixando
transcorrer in albis o prazo concedido, que se esgotou em 04/04/2019, como se infere do sistema PJE (histórico
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de tramitação). 6. Acerca da sanção prevista na parte final no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017
(suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual), deixa-se de aplicar o entendimento
firmado em recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes (DJE 20.05.2019), ad
referendum do STF, na ADI 6032, que vedou a aplicação automática da suspensão do registro ou da anotação
do órgão partidário regional ou municipal, como consequência imediata do julgamento de contas não prestadas,
eis que a Resolução n.º 23.553/2017, aqui tratada, não foi objeto da ADI 6032 (que somente tratou das
Resoluções ns. 23.432/14, 23.546/17 e 23.571/18). 7. Contas julgadas não prestadas, com a incidência das
penalidades previstas no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.(TRE-RN - PC: 060160198 NATAL - RN,
Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 24/05/2019, Página 6)
É forçoso, portanto, o julgamento das contas como não prestadas, haja vista a inércia do prestador em
apresentá-las, apesar de regularmente notificado. Saliente-se que, mesmo com a juntada dos extratos pela
Chefe de Cartório, tais elementos não são suficientes por si só para se realizar uma efetiva e eficaz análise das
contas em apreço.
Desta feita, diante da ausência de prestação de contas, o art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, prelude que o
partido fique impedido de receber repasses do fundo partidário enquanto perdurar a irregularidade .
Diante disso, por não encontrar elementos suficientes para julgar as contas da presente agremiação partidária e
em consonância com o parecer ministerial acostado aos autos, julgo como não prestada as contas do
PT de
Janduís-RN.
3- DO DISPOSITIVO:
Pelo exposto, com fulcro no art.48 c/c art. art.77, inc.IV, alínea “a” e art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, e do
que dos autos consta julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PT de Janduís-RN, com a consequente
proibição de receber repasses do Fundo Partidário enquanto perdurar a irregularidade.
Anote-se a presente sentença no SISTEMA SICO a fim de que os diretórios estadual e nacional tomem ciência
acerca do teor do decisum.
Publicar. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo mais providências a serem tomadas, arquivar estes autos, com baixa
no respectivo registro.
Campo Grande-RN, 29 de novembro de 2019.
DANIEL AUGUSTO FREIRE LUCENA E COUTO MAURICIO
JUIZ DA 31ªZE
Processo n.º 79-89.2018.6.20.0031
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO/ELEIÇÕES 2018
Protocolo nº 20.595/2018
PRESTADOR: PSDB
Município: Janduís-RN
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas do(a) PSDB de Janduís-RN, referente às eleições gerais 2018.
O(a) referido(a) partido não apresentou suas contas tempestivamente, mesmo após intimado.
Os autos seguiram para o Ministério Público que opinou que as contas deveriam ser julgadas como não
prestadas.
É o relatório. Passo a decidir.
1- DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS:
O dever de prestar contas está esculpido no art. 48 da Resolução nº 23.553/2017 e se fundamenta na
necessidade de se realizar um processo eleitoral probo, lícito e o mais igualitário possível. Busca-se com esse
ônus realizar um pleito transparente e livre de meios escusos que possam desequilibrar, em tese, a normalidade
das eleições.
A existência
de limite de gastos, limite de doação realizada por pessoa física, a proibição de recebimento de doação por
pessoa jurídica e demais fontes vedadas e a necessidade de se controlar com maior rigidez os valores usados
em campanha advindos do Fundo Partidário são mecanismos que o legislador encontrou para coibir possíveis
condutas vedadas que prejudiquem o regular andamento do processo eleitoral.
Nesse sentido, o que se verifica in casu é que o prestador não atendeu aos ditames da legislação deixando de
acostar aos autos sua prestação de contas referente a eleição 2018. Saliente-se que o partido foi regularmente
intimado, conforme mandado de fls.12.
No caso em tela, deve-se aplicar, portanto, o art.77, inc.IV, alínea “a” da Resolução nº20.553/2017 e suas
consequências. Vejamos jurisprudência nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
TRANSCURSO DO PRAZO DA DILIGÊNCIA SEM O SUPRIMENTO DA INÉRCIA. OMISSÃO
CARACTERIZADA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. 1. Processo instaurado para
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apurar a inadimplência quanto ao dever legal de apresentação das contas de campanha. 2. De acordo com o
artigo 29, III, da Lei n.º 9.504/97, as prestações de contas de campanha deverão ser apresentadas nos seguintes
prazos: i) no primeiro turno, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições; ii) no caso de segundo turno,
até o vigésimo dia posterior à sua realização. 3. Constatado o descumprimento da obrigação legal de prestar
contas pela Justiça Eleitoral, o omisso será citado para, no prazo de 3 (três) dias, suprir/justificar a omissão
detectada, nos termos do art. 52, § 6º, IV, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. 4. Transcorrido o lapso temporal
concedido sem que a inércia seja sanada, a Justiça Eleitoral deve julgar as contas como não prestadas,
estabelecendo para o partido 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 (art. 83, II, da Resolução TSE n.º
23.553/2017). Precedentes deste Regional (Prestação de Contas nº 18785, rel. Juiz Ibanez Monteiro da Silva,
DJE 18/04/2018, Página 06; Prestação de Contas nº 19902, rel. Juiz Ricardo Tinoco de Góes, DJE 26/07/2017,
Páginas 4/5). 5. No caso concreto, o partido inobservou o prazo legal para apresentação de suas contas de
campanha e, mesmo instado a suprir a omissão no prazo de 3 (três) dias, permaneceu inerte, deixando
transcorrer in albis o prazo concedido, que se esgotou em 04/04/2019, como se infere do sistema PJE (histórico
de tramitação). 6. Acerca da sanção prevista na parte final no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017
(suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual), deixa-se de aplicar o entendimento
firmado em recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes (DJE 20.05.2019), ad
referendum do STF, na ADI 6032, que vedou a aplicação automática da suspensão do registro ou da anotação
do órgão partidário regional ou municipal, como consequência imediata do julgamento de contas não prestadas,
eis que a Resolução n.º 23.553/2017, aqui tratada, não foi objeto da ADI 6032 (que somente tratou das
Resoluções ns. 23.432/14, 23.546/17 e 23.571/18). 7. Contas julgadas não prestadas, com a incidência das
penalidades previstas no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.(TRE-RN - PC: 060160198 NATAL - RN,
Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 24/05/2019, Página 6)
É forçoso, portanto, o julgamento das contas como não prestadas, haja vista a inércia do prestador em
apresentá-las, apesar de regularmente notificado. Saliente-se que, mesmo com a juntada dos extratos pela
Chefe de Cartório, tais elementos não são suficientes por si só para se realizar uma efetiva e eficaz análise das
contas em apreço.
Desta feita, diante da ausência de prestação de contas, o art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, prelude que o
partido fique impedido de receber repasses do fundo partidário enquanto perdurar a irregularidade .
Diante disso, por não encontrar elementos suficientes para julgar as contas da presente agremiação partidária e
em consonância com o parecer ministerial acostado aos autos, julgo como não prestada as contas do
PSDB
de Janduís-RN.
3- DO DISPOSITIVO:
Pelo exposto, com fulcro no art.48 c/c art. art.77, inc.IV, alínea “a” e art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, e do
que dos autos consta julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PSDB de Janduís-RN, com a consequente
proibição de receber repasses do Fundo Partidário enquanto perdurar a irregularidade.
Anote-se a presente sentença no SISTEMA SICO a fim de que os diretórios estadual e nacional tomem ciência
acerca do teor do decisum.
Publicar. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo mais providências a serem tomadas, arquivar estes autos, com baixa
no respectivo registro.
Campo Grande-RN, 29 de novembro de 2019.
DANIEL AUGUSTO FREIRE LUCENA E COUTO MAURICIO
JUIZ DA 31ªZE
Processo n.º 81-59.2018.6.20.0031
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO/ELEIÇÕES 2018
Protocolo nº 20.598/2018
PRESTADOR: PRB
Município: Triunfo Potiguar-RN
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas do(a) PRB de Triunfo Potiguar-RN, referente às eleições gerais
2018.
O(a) referido(a) partido não apresentou suas contas tempestivamente, mesmo após intimado.
Os autos seguiram para o Ministério Público que opinou que as contas deveriam ser julgadas como não
prestadas.
É o relatório. Passo a decidir.
1- DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS:
O dever de prestar contas está esculpido no art. 48 da Resolução nº 23.553/2017 e se fundamenta na
necessidade de se realizar um processo eleitoral probo, lícito e o mais igualitário possível. Busca-se com esse
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ônus realizar um pleito transparente e livre de meios escusos que possam desequilibrar, em tese, a normalidade
das eleições.
A existência
de limite de gastos, limite de doação realizada por pessoa física, a proibição de recebimento de doação por
pessoa jurídica e demais fontes vedadas e a necessidade de se controlar com maior rigidez os valores usados
em campanha advindos do Fundo Partidário são mecanismos que o legislador encontrou para coibir possíveis
condutas vedadas que prejudiquem o regular andamento do processo eleitoral.
Nesse sentido, o que se verifica in casu é que o prestador não atendeu aos ditames da legislação deixando de
acostar aos autos sua prestação de contas referente a eleição 2018. Saliente-se que o partido foi regularmente
intimado, conforme mandado de fls.10.
No caso em tela, deve-se aplicar, portanto, o art.77, inc.IV, alínea “a” da Resolução nº20.553/2017 e suas
consequências. Vejamos jurisprudência nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
TRANSCURSO DO PRAZO DA DILIGÊNCIA SEM O SUPRIMENTO DA INÉRCIA. OMISSÃO
CARACTERIZADA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. 1. Processo instaurado para
apurar a inadimplência quanto ao dever legal de apresentação das contas de campanha. 2. De acordo com o
artigo 29, III, da Lei n.º 9.504/97, as prestações de contas de campanha deverão ser apresentadas nos seguintes
prazos: i) no primeiro turno, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições; ii) no caso de segundo turno,
até o vigésimo dia posterior à sua realização. 3. Constatado o descumprimento da obrigação legal de prestar
contas pela Justiça Eleitoral, o omisso será citado para, no prazo de 3 (três) dias, suprir/justificar a omissão
detectada, nos termos do art. 52, § 6º, IV, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. 4. Transcorrido o lapso temporal
concedido sem que a inércia seja sanada, a Justiça Eleitoral deve julgar as contas como não prestadas,
estabelecendo para o partido 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 (art. 83, II, da Resolução TSE n.º
23.553/2017). Precedentes deste Regional (Prestação de Contas nº 18785, rel. Juiz Ibanez Monteiro da Silva,
DJE 18/04/2018, Página 06; Prestação de Contas nº 19902, rel. Juiz Ricardo Tinoco de Góes, DJE 26/07/2017,
Páginas 4/5). 5. No caso concreto, o partido inobservou o prazo legal para apresentação de suas contas de
campanha e, mesmo instado a suprir a omissão no prazo de 3 (três) dias, permaneceu inerte, deixando
transcorrer in albis o prazo concedido, que se esgotou em 04/04/2019, como se infere do sistema PJE (histórico
de tramitação). 6. Acerca da sanção prevista na parte final no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017
(suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual), deixa-se de aplicar o entendimento
firmado em recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes (DJE 20.05.2019), ad
referendum do STF, na ADI 6032, que vedou a aplicação automática da suspensão do registro ou da anotação
do órgão partidário regional ou municipal, como consequência imediata do julgamento de contas não prestadas,
eis que a Resolução n.º 23.553/2017, aqui tratada, não foi objeto da ADI 6032 (que somente tratou das
Resoluções ns. 23.432/14, 23.546/17 e 23.571/18). 7. Contas julgadas não prestadas, com a incidência das
penalidades previstas no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.(TRE-RN - PC: 060160198 NATAL - RN,
Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 24/05/2019, Página 6)

É forçoso, portanto, o julgamento das contas como não prestadas, haja vista a inércia do prestador em
apresentá-las, apesar de regularmente notificado. Saliente-se que, mesmo com a juntada dos extratos pela
Chefe de Cartório, tais elementos não são suficientes por si só para se realizar uma efetiva e eficaz análise das
contas em apreço.
Desta feita, diante da ausência de prestação de contas, o art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, prelude que o
partido fique impedido de receber repasses do fundo partidário enquanto perdurar a irregularidade .
Diante disso, por não encontrar elementos suficientes para julgar as contas da presente agremiação partidária e
em consonância com o parecer ministerial acostado aos autos, julgo como não prestada as contas do PRB de
Triunfo Potiguar-RN.
3- DO DISPOSITIVO:
Pelo exposto, com fulcro no art.48 c/c art. art.77, inc.IV, alínea “a” e art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, e do
que dos autos consta julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PRB de Triunfo Potiguar-RN, com a
consequente proibição de receber repasses do Fundo Partidário enquanto perdurar a irregularidade.
Anote-se a presente sentença no SISTEMA SICO a fim de que os diretórios estadual e nacional tomem ciência
acerca do teor do decisum.
Publicar. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo mais providências a serem tomadas, arquivar estes autos, com baixa
no respectivo registro.
Campo Grande-RN, 13 de novembro de 2019.
DANIEL AUGUSTO FREIRE LUCENA E COUTO MAURICIO
JUIZ DA 31ª ZE

Processo n.º 82-44.2018.6.20.0031
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO/ELEIÇÕES 2018
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Protocolo nº 20.601/2018
PRESTADOR: PSC
Município: Triunfo Potiguar-RN
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas do(a) PSC de Triunfo Potiguar-RN, referente às eleições gerais
2018.
O(a) referido(a) partido não apresentou suas contas tempestivamente, mesmo após intimado.
Os autos seguiram para o Ministério Público que opinou que as contas deveriam ser julgadas como não
prestadas.
É o relatório. Passo a decidir.
1- DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS:
O dever de prestar contas está esculpido no art. 48 da Resolução nº 23.553/2017 e se fundamenta na
necessidade de se realizar um processo eleitoral probo, lícito e o mais igualitário possível. Busca-se com esse
ônus realizar um pleito transparente e livre de meios escusos que possam desequilibrar, em tese, a normalidade
das eleições.
A existência
de limite de gastos, limite de doação realizada por pessoa física, a proibição de recebimento de doação por
pessoa jurídica e demais fontes vedadas e a necessidade de se controlar com maior rigidez os valores usados
em campanha advindos do Fundo Partidário são mecanismos que o legislador encontrou para coibir possíveis
condutas vedadas que prejudiquem o regular andamento do processo eleitoral.
Nesse sentido, o que se verifica in casu é que o prestador não atendeu aos ditames da legislação deixando de
acostar aos autos sua prestação de contas referente a eleição 2018. Saliente-se que o partido foi regularmente
intimado, conforme mandado de fls.10.
No caso em tela, deve-se aplicar, portanto, o art.77, inc.IV, alínea “a” da Resolução nº20.553/2017 e suas
consequências. Vejamos jurisprudência nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
TRANSCURSO DO PRAZO DA DILIGÊNCIA SEM O SUPRIMENTO DA INÉRCIA. OMISSÃO
CARACTERIZADA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. 1. Processo instaurado para
apurar a inadimplência quanto ao dever legal de apresentação das contas de campanha. 2. De acordo com o
artigo 29, III, da Lei n.º 9.504/97, as prestações de contas de campanha deverão ser apresentadas nos seguintes
prazos: i) no primeiro turno, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições; ii) no caso de segundo turno,
até o vigésimo dia posterior à sua realização. 3. Constatado o descumprimento da obrigação legal de prestar
contas pela Justiça Eleitoral, o omisso será citado para, no prazo de 3 (três) dias, suprir/justificar a omissão
detectada, nos termos do art. 52, § 6º, IV, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. 4. Transcorrido o lapso temporal
concedido sem que a inércia seja sanada, a Justiça Eleitoral deve julgar as contas como não prestadas,
estabelecendo para o partido 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 (art. 83, II, da Resolução TSE n.º
23.553/2017). Precedentes deste Regional (Prestação de Contas nº 18785, rel. Juiz Ibanez Monteiro da Silva,
DJE 18/04/2018, Página 06; Prestação de Contas nº 19902, rel. Juiz Ricardo Tinoco de Góes, DJE 26/07/2017,
Páginas 4/5). 5. No caso concreto, o partido inobservou o prazo legal para apresentação de suas contas de
campanha e, mesmo instado a suprir a omissão no prazo de 3 (três) dias, permaneceu inerte, deixando
transcorrer in albis o prazo concedido, que se esgotou em 04/04/2019, como se infere do sistema PJE (histórico
de tramitação). 6. Acerca da sanção prevista na parte final no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017
(suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual), deixa-se de aplicar o entendimento
firmado em recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes (DJE 20.05.2019), ad
referendum do STF, na ADI 6032, que vedou a aplicação automática da suspensão do registro ou da anotação
do órgão partidário regional ou municipal, como consequência imediata do julgamento de contas não prestadas,
eis que a Resolução n.º 23.553/2017, aqui tratada, não foi objeto da ADI 6032 (que somente tratou das
Resoluções ns. 23.432/14, 23.546/17 e 23.571/18). 7. Contas julgadas não prestadas, com a incidência das
penalidades previstas no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.(TRE-RN - PC: 060160198 NATAL - RN,
Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 24/05/2019, Página 6)
É forçoso, portanto, o julgamento das contas como não prestadas, haja vista a inércia do prestador em
apresentá-las, apesar de regularmente notificado. Saliente-se que, mesmo com a juntada dos extratos pela
Chefe de Cartório, tais elementos não são suficientes por si só para se realizar uma efetiva e eficaz análise das
contas em apreço.
Desta feita, diante da ausência de prestação de contas, o art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, prelude que o
partido fique impedido de receber repasses do fundo partidário enquanto perdurar a irregularidade .
Diante disso, por não encontrar elementos suficientes para julgar as contas da presente agremiação partidária e
em consonância com o parecer ministerial acostado aos autos, julgo como não prestada as contas do
PSCde
Triunfo Potiguar-RN.
3- DO DISPOSITIVO:
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Pelo exposto, com fulcro no art.48 c/c art. art.77, inc.IV, alínea “a” e art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, e do
que dos autos consta julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PSC de Triunfo Potiguar-RN, com a
consequente proibição de receber repasses do Fundo Partidário enquanto perdurar a irregularidade.
Anote-se a presente sentença no SISTEMA SICO a fim de que os diretórios estadual e nacional tomem ciência
acerca do teor do decisum.
Publicar. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo mais providências a serem tomadas, arquivar estes autos, com baixa
no respectivo registro.
Campo Grande-RN, 29 de novembro de 2019.
DANIEL AUGUSTO FREIRE LUCENA E COUTO MAURICIO
JUIZ DA 31ª ZE
Processo n.º 83-29.2018.6.20.0031
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO/ELEIÇÕES 2018
Protocolo nº 20.602/2018
PRESTADOR: PR
Município: Triunfo Potiguar-RN
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas do(a) PR de Triunfo Potiguar-RN, referente às eleições gerais
2018.
O(a) referido(a) partido não apresentou suas contas tempestivamente, mesmo após intimado.
Os autos seguiram para o Ministério Público que opinou que as contas deveriam ser julgadas como não
prestadas.
É o relatório. Passo a decidir.
1- DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS:
O dever de prestar contas está esculpido no art. 48 da Resolução nº 23.553/2017 e se fundamenta na
necessidade de se realizar um processo eleitoral probo, lícito e o mais igualitário possível. Busca-se com esse
ônus realizar um pleito transparente e livre de meios escusos que possam desequilibrar, em tese, a normalidade
das eleições.
A existência
de limite de gastos, limite de doação realizada por pessoa física, a proibição de recebimento de doação por
pessoa jurídica e demais fontes vedadas e a necessidade de se controlar com maior rigidez os valores usados
em campanha advindos do Fundo Partidário são mecanismos que o legislador encontrou para coibir possíveis
condutas vedadas que prejudiquem o regular andamento do processo eleitoral.
Nesse sentido, o que se verifica in casu é que o prestador não atendeu aos ditames da legislação deixando de
acostar aos autos sua prestação de contas referente a eleição 2018. Saliente-se que o partido foi regularmente
intimado, conforme mandado de fls.10.
No caso em tela, deve-se aplicar, portanto, o art.77, inc.IV, alínea “a” da Resolução nº20.553/2017 e suas
consequências. Vejamos jurisprudência nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
TRANSCURSO DO PRAZO DA DILIGÊNCIA SEM O SUPRIMENTO DA INÉRCIA. OMISSÃO
CARACTERIZADA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. 1. Processo instaurado para
apurar a inadimplência quanto ao dever legal de apresentação das contas de campanha. 2. De acordo com o
artigo 29, III, da Lei n.º 9.504/97, as prestações de contas de campanha deverão ser apresentadas nos seguintes
prazos: i) no primeiro turno, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições; ii) no caso de segundo turno,
até o vigésimo dia posterior à sua realização. 3. Constatado o descumprimento da obrigação legal de prestar
contas pela Justiça Eleitoral, o omisso será citado para, no prazo de 3 (três) dias, suprir/justificar a omissão
detectada, nos termos do art. 52, § 6º, IV, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. 4. Transcorrido o lapso temporal
concedido sem que a inércia seja sanada, a Justiça Eleitoral deve julgar as contas como não prestadas,
estabelecendo para o partido 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 (art. 83, II, da Resolução TSE n.º
23.553/2017). Precedentes deste Regional (Prestação de Contas nº 18785, rel. Juiz Ibanez Monteiro da Silva,
DJE 18/04/2018, Página 06; Prestação de Contas nº 19902, rel. Juiz Ricardo Tinoco de Góes, DJE 26/07/2017,
Páginas 4/5). 5. No caso concreto, o partido inobservou o prazo legal para apresentação de suas contas de
campanha e, mesmo instado a suprir a omissão no prazo de 3 (três) dias, permaneceu inerte, deixando
transcorrer in albis o prazo concedido, que se esgotou em 04/04/2019, como se infere do sistema PJE (histórico
de tramitação). 6. Acerca da sanção prevista na parte final no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017
(suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual), deixa-se de aplicar o entendimento
firmado em recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes (DJE 20.05.2019), ad
referendum do STF, na ADI 6032, que vedou a aplicação automática da suspensão do registro ou da anotação
do órgão partidário regional ou municipal, como consequência imediata do julgamento de contas não prestadas,
eis que a Resolução n.º 23.553/2017, aqui tratada, não foi objeto da ADI 6032 (que somente tratou das
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Resoluções ns. 23.432/14, 23.546/17 e 23.571/18). 7. Contas julgadas não prestadas, com a incidência das
penalidades previstas no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.(TRE-RN - PC: 060160198 NATAL - RN,
Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 24/05/2019, Página 6)
É forçoso, portanto, o julgamento das contas como não prestadas, haja vista a inércia do prestador em
apresentá-las, apesar de regularmente notificado. Saliente-se que, mesmo com a juntada dos extratos pela
Chefe de Cartório, tais elementos não são suficientes por si só para se realizar uma efetiva e eficaz análise das
contas em apreço.
Desta feita, diante da ausência de prestação de contas, o art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, prelude que o
partido fique impedido de receber repasses do fundo partidário enquanto perdurar a irregularidade .
Diante disso, por não encontrar elementos suficientes para julgar as contas da presente agremiação partidária e
em consonância com o parecer ministerial acostado aos autos, julgo como não prestada as contas do
PR de
Triunfo Potiguar-RN.
3- DO DISPOSITIVO:
Pelo exposto, com fulcro no art.48 c/c art. art.77, inc.IV, alínea “a” e art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, e do
que dos autos consta julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PR de Triunfo Potiguar-RN, com a
consequente proibição de receber repasses do Fundo Partidário enquanto perdurar a irregularidade.
Anote-se a presente sentença no SISTEMA SICO a fim de que os diretórios estadual e nacional tomem ciência
acerca do teor do decisum.
Publicar. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo mais providências a serem tomadas, arquivar estes autos, com baixa
no respectivo registro.
Campo Grande-RN, 29 de novembro de 2019.
DANIEL AUGUSTO FREIRE LUCENA E COUTO MAURICIO
JUIZ DA 31ª ZE
Processo n.º 83-29.2018.6.20.0031
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO/ELEIÇÕES 2018
Protocolo nº 20.602/2018
PRESTADOR: PR
Município: Triunfo Potiguar-RN
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas do(a) PR de Triunfo Potiguar-RN, referente às eleições gerais
2018.
O(a) referido(a) partido não apresentou suas contas tempestivamente, mesmo após intimado.
Os autos seguiram para o Ministério Público que opinou que as contas deveriam ser julgadas como não
prestadas.
É o relatório. Passo a decidir.
1- DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS:
O dever de prestar contas está esculpido no art. 48 da Resolução nº 23.553/2017 e se fundamenta na
necessidade de se realizar um processo eleitoral probo, lícito e o mais igualitário possível. Busca-se com esse
ônus realizar um pleito transparente e livre de meios escusos que possam desequilibrar, em tese, a normalidade
das eleições.
A existência
de limite de gastos, limite de doação realizada por pessoa física, a proibição de recebimento de doação por
pessoa jurídica e demais fontes vedadas e a necessidade de se controlar com maior rigidez os valores usados
em campanha advindos do Fundo Partidário são mecanismos que o legislador encontrou para coibir possíveis
condutas vedadas que prejudiquem o regular andamento do processo eleitoral.
Nesse sentido, o que se verifica in casu é que o prestador não atendeu aos ditames da legislação deixando de
acostar aos autos sua prestação de contas referente a eleição 2018. Saliente-se que o partido foi regularmente
intimado, conforme mandado de fls.10.
No caso em tela, deve-se aplicar, portanto, o art.77, inc.IV, alínea “a” da Resolução nº20.553/2017 e suas
consequências. Vejamos jurisprudência nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
TRANSCURSO DO PRAZO DA DILIGÊNCIA SEM O SUPRIMENTO DA INÉRCIA. OMISSÃO
CARACTERIZADA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. 1. Processo instaurado para
apurar a inadimplência quanto ao dever legal de apresentação das contas de campanha. 2. De acordo com o
artigo 29, III, da Lei n.º 9.504/97, as prestações de contas de campanha deverão ser apresentadas nos seguintes
prazos: i) no primeiro turno, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições; ii) no caso de segundo turno,
até o vigésimo dia posterior à sua realização. 3. Constatado o descumprimento da obrigação legal de prestar
contas pela Justiça Eleitoral, o omisso será citado para, no prazo de 3 (três) dias, suprir/justificar a omissão
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detectada, nos termos do art. 52, § 6º, IV, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. 4. Transcorrido o lapso temporal
concedido sem que a inércia seja sanada, a Justiça Eleitoral deve julgar as contas como não prestadas,
estabelecendo para o partido 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 (art. 83, II, da Resolução TSE n.º
23.553/2017). Precedentes deste Regional (Prestação de Contas nº 18785, rel. Juiz Ibanez Monteiro da Silva,
DJE 18/04/2018, Página 06; Prestação de Contas nº 19902, rel. Juiz Ricardo Tinoco de Góes, DJE 26/07/2017,
Páginas 4/5). 5. No caso concreto, o partido inobservou o prazo legal para apresentação de suas contas de
campanha e, mesmo instado a suprir a omissão no prazo de 3 (três) dias, permaneceu inerte, deixando
transcorrer in albis o prazo concedido, que se esgotou em 04/04/2019, como se infere do sistema PJE (histórico
de tramitação). 6. Acerca da sanção prevista na parte final no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017
(suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual), deixa-se de aplicar o entendimento
firmado em recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes (DJE 20.05.2019), ad
referendum do STF, na ADI 6032, que vedou a aplicação automática da suspensão do registro ou da anotação
do órgão partidário regional ou municipal, como consequência imediata do julgamento de contas não prestadas,
eis que a Resolução n.º 23.553/2017, aqui tratada, não foi objeto da ADI 6032 (que somente tratou das
Resoluções ns. 23.432/14, 23.546/17 e 23.571/18). 7. Contas julgadas não prestadas, com a incidência das
penalidades previstas no art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.(TRE-RN - PC: 060160198 NATAL - RN,
Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 24/05/2019, Página 6)
É forçoso, portanto, o julgamento das contas como não prestadas, haja vista a inércia do prestador em
apresentá-las, apesar de regularmente notificado. Saliente-se que, mesmo com a juntada dos extratos pela
Chefe de Cartório, tais elementos não são suficientes por si só para se realizar uma efetiva e eficaz análise das
contas em apreço.
Desta feita, diante da ausência de prestação de contas, o art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, prelude que o
partido fique impedido de receber repasses do fundo partidário enquanto perdurar a irregularidade .
Diante disso, por não encontrar elementos suficientes para julgar as contas da presente agremiação partidária e
em consonância com o parecer ministerial acostado aos autos, julgo como não prestada as contas do
PR de
Triunfo Potiguar-RN.
3- DO DISPOSITIVO:
Pelo exposto, com fulcro no art.48 c/c art. art.77, inc.IV, alínea “a” e art. 83, II, da Resolução nº23.553/2017, e do
que dos autos consta julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PR de Triunfo Potiguar-RN, com a
consequente proibição de receber repasses do Fundo Partidário enquanto perdurar a irregularidade.
Anote-se a presente sentença no SISTEMA SICO a fim de que os diretórios estadual e nacional tomem ciência
acerca do teor do decisum.
Publicar. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo mais providências a serem tomadas, arquivar estes autos, com baixa
no respectivo registro.
Campo Grande-RN, 29 de novembro de 2019.
DANIEL AUGUSTO FREIRE LUCENA E COUTO MAURICIO
JUIZ DA 31ª ZE

Espécie: Prestação de Contas
Processo: n.º 41-43.2019.6.20.0037
Interessado: PL -CAMPO GRANDE-RN
Advogado: TAECIO DANILO BEZERRA DA SILVA, OAB/RN 12.371
SENTENÇA
Vistos, etc.
Tratam os presentes autos de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, apresentada pelo órgão
de direção partidária do PL-CAMPO GRANDE-RN, que teve vigência durante o ano de 2017 - declaração essa
referente àquele exercício.
Para fins de aplicação da Lei nº13.165, de 29 de setembro de 2015, que incluiu o § 4º ao art.32 da Lei
nº9.096/95, alega a agremiação que, durante o exercício financeiro de 2018, não movimentou recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, de modo que se encontra na situação de desobrigação de prestar
contas à Justiça Eleitoral.
Autuou-se o feito na classe processual de Prestação de Contas, em nome do órgão partidário envolvido e de
seus responsáveis, quais sejam Presidente e Tesoureiro, consoante a alínea b do inciso III do art. 30 da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
O edital a que se refere o inciso I do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017 foi devidamente publicado através
do Diário de Justiça Eletrônico, não tendo havido apresentação de impugnação por qualquer interessado no
prazo estipulado pela norma regulamentar.
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O Cartório Eleitoral certificou não haver registros de movimentação bancária do órgão partidário, além de
recebimento de recursos do Fundo Partidário e que a emissão de recibos eleitorais durante o período refere-se
ao contrato de comodato de imóvel urbano. Porém, opinou pela aprovação com ressalvas, tendo em vista a
apresentação intempestiva das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo arquivamento dos autos, considerando-se, para todos os
efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do partido, nos termos da alínea a do inciso VIII do art. 45 da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Fundamento e decido.
A Lei nº13.165/2015 acrescentou o § 4º ao art.32 da Lei nº9.096/1995, possibilitando ao órgão partidário
municipal que não tenha movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, suprir a
obrigação de prestar contas através da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
no período:
“Art. 32
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período”. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Razão assiste, pois, ao órgão partidário municipal, signatário da declaração constante do caderno processual,
ainda mais porque a Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar a matéria,
igualmente estabelece, no § 3º do art. 28, que a prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não
tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração
de ausência de movimentação de recursos no período.
A legislação, de maneira bastante profícua, albergou uma situação mais favorável às agremiações partidárias
municipais, que, por sua vez, ainda mais em anos não eleitorais, deixam de movimentar recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, não possuindo sequer conta bancária com vistas a evitar gastos que teriam de ser
suportados única e exclusivamente pelo presidente.
Simplificou-se, desse modo, o processo de prestação de contas anual das agremiações municipais, que, em sua
maioria, não dispõem de estrutura específica para o exercício de suas atividades, tampouco de recursos.
Ressalte-se que, no caso dos autos, o partido em questão supriu a nova exigência legal, apresentando à Justiça
Eleitoral a declaração de ausência de movimentação de recursos durante o exercício financeiro de 2018.
No entanto, há de se discutir a questão da intempestividade na apresentação das contas. Quanto a essa
questão, sigo o pensamento majoritário em farta jurisprudência e acredito que as contas devem ser aprovadas
com ressalvas. Vejamos julgado deste Colendo Tribunal a respeito:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - ELEIÇÕES 2014 - INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL IRREGULARIDADE DE POUCA RELEVÂNCIA - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. A intempestividade na apresentação da prestação de contas final, não enseja a desaprovação das
contas, mas tão somente a consignação de ressalvas, conforme remansosa jurisprudência deste Tribunal.
Aprovação das contas com ressalvas.(TRE-RN - PC: 86134 NATAL - RN, Relator: SÉRGIO ROBERTO
NASCIMENTO MAIA, Data de Julgamento: 08/12/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 09/12/2015, Página 3)
Diante do exposto, à vista da inexistência de impugnação ou movimentação financeira registrada em extratos
bancários, do não recebimento de cotas do Fundo Partidário, e, ainda, pela manifestação apresentada pelo
órgão responsável pela análise técnica e, em dissonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, com
fundamento no art. 32, §4º da Lei nº9.096/95, DECLARO a agremiação partidária PL-CAMPO GRANDE-RN
DESOBRIGADA de prestar contas à Justiça Eleitoral, relativamente ao exercício financeiro de 2017 (dois mil e
dezessete), determinando o arquivamento do processo e considerando, para todos os efeitos, com fulcro no art.
46, inc.II da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido.
Publique-se, registre-se e intime-se mediante publicação no DJE.
Cientifique-se o ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo para recurso, proceda-se ao registro da aprovação das contas junto ao Sistema de Informação
de Contas (SICO), arquivando-se os autos em seguida.
Campo Grande-RN, 12 de julho de 2019.
UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA
Juiz Eleitoral - 031ª ZE/RN

37ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 027/2019-37ªZE
DEFERIMENTO DE RAE
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De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 37ª Zona, o Dr. VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA, compreendendo os
Municípios de Patu, Messias Targino, Almino Afonso e Rafael Godeiro, com respaldo na Portaria n.º 01/2016 –
GJE/37ªZE, publicada no DJE n.º 066, páginas 23-25, edição do dia 14/04/2016 – que delega competências ao
Chefe de Cartório Eleitoral – na forma da Lei, etc.
FAÇO SABER a quem interessar possa, conforme determina o § 6º do artigo 45 da Lei n. 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro), c/c o § 1º do arts. 17 e § 5º do art. 18, ambos da Resolução TSE n.º
21.538/2003, que encontra-se no átrio do Cartório Eleitoral desta 37ª Zona, a relação com os nomes dos
eleitores que requereram e tiveram seus pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via
DEFERIDOS pelo Juiz Eleitoral, após o cumprimento de diligências, conforme o caso, sendo expedido os títulos
pelo Sistema ELO no período de 04/11/2019 a 30/11/2019, referentes aos LOTES de RAES n.º 0045, 0046,
0047, e 0048/2019.
A partir da Publicação do presente Edital, considera-se aberto o prazo de 10 (dez) dias para que os legitimados,
querendo, interponham recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º, ambos da Resolução n.º 21.538/2003
do TSE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM Juiz Eleitoral lavrar o presente
Edital que será publicado no DJE e afixado o seu original no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade de Patu/RN, aos dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezenove
(02.12.2019). Tendo eu, ________ (Maria Edilene de Souza), Chefe do Cartório Eleitoral em substituição,
digitado e subscrito o presente Edital.
Maria Edilene de Souza
Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral em substituição

38ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 42/2019
PROCESSO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS PARA CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
E PRIVADAS APTAS A RECEBEREM BENEFÍCIOS ORIUNDOS DAS PENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
PERANTE A 38ª ZONA ELEITORAL – MARTINS/RN.
Torna Público o processo de apresentação de projetos para cadastramento de instituições públicas e privadas
aptas a receberem recursos oriundos da aplicação de penas de prestação pecuniária nesta 38ª Zona Eleitoral.
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA, JUÍZA DA 38ª ZONA ELEITORAL –
MARTINS/RN, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE CADASTRAMENTO DE
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS E A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, para o ano de 2020,
instituições estas aptas a receberem os recursos oriundos da aplicação DAS PENAS DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA perante a 38ª Zona Eleitoral, nos termos da Resolução nº 154/2012 do CNJ.
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – Os valores depositados e decorrentes das prestações pecuniárias na forma da Resolução nº 154/2012 do
CNJ, quando não destinados às vítimas ou aos seus dependentes, serão preferencialmente destinadas às
entidades públicas ou privadas com FINALIDADE SOCIAL, previamente conveniadas, ou para atividades de
caráter essencial à segurança pública, saúde, educação, cultura e esporte, desde que estas atendam às áreas
vitais de relevante cunho social, a critério da unidade gestora.
1.2 – As entidades que pretendem obter o recurso deverão estar regularmente constituídas e se cadastrar
quando da apresentação do projeto na 38ª Zona Eleitoral, sendo obrigatória a atualização anual do cadastro.
1.3 – Os valores repassados deverão financiar projetos apresentados pelos beneficiários, após análise e
avaliação da 38ª Zona Eleitoral.
1.4 – Será vedada a destinação dos recursos:
I – Ao custeio do Poder Judiciário;
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II – Para promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas;
III – Para pagamento de quaisquer espécies de remuneração aos membros das entidades
beneficiadas.
1.5 – É responsabilidade da entidade beneficiada a prestação de contas dos recursos recebidos.
1.6 – Os recursos mencionados neste Edital tem caráter público e o seu manejo e destinação deverão ser
norteados pelos princípios constitucionais da Administração Pública, inclusive os previstos no art. 37 da
Constituição Federal, sem se olvidar da indispensável e formal prestação de contas perante a unidade gestora,
sob pena de responsabilidade, ficando assegurada a publicidade, transparência e destinação de recursos. O seu
uso irregular poderá ensejar as sanções previstas em lei.
1.7 – A alocação de recursos às entidades escolhidas fica condicionada ao montante disponível em conta(s)
judicial(ais) que contemple(m) recursos oriundos de penas de prestação pecuniária aplicadas neste Juízo.
1.8 – O projeto terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses. Será
prorrogado quando nos primeiros 06 (seis) meses não houver alcançado todo o seu objetivo, por não ter havido
recursos suficientes para repasse no valor integral do projeto.
1.9 – Os projetos serão submetidos à análise e decisão motivada, com prévio parecer do Ministério Público.
2 – DE QUEM PODE SE INSCREVER
2.1 – Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, legalmente constituída, que tenha finalidade social e
desenvolva atividade preferencialmente na área de segurança pública, saúde, educação, cultura ou esporte.
3 – DO PROJETO A SER APRESENTADO
3.1 – O projeto deve ser apresentado seguindo o Roteiro de Projeto Técnico, contante no Anexo 2, utilizando-se,
por analogia, o roteiro estabelecido pelo Provimento 99/2012 da Corregedoria de Justiça do RN.
3.2 – A entidade pode apresentar mais de um projeto, sendo que cada um deve conter as seguintes
especificações:
I – Apresentação de documento que comprove a regular constituição da pessoa jurídica que se
propõe a ser beneficiada (CNPJ), inclusive estatuto registrado em Cartório;
II – Identificação completa do dirigente responsável pela entidade, com ata de eleição da atual
diretoria;
III – Identificação completa da pessoa responsável pela elaboração e execução do projeto,
caso não coincida com o dirigente da entidade.
IV – Comprovação de que atende a uma ou algumas das condições contida no item 2.1 deste
edital;
V – Justificativa para implementação do projeto;
VI – Discriminação dos recursos materiais e humanos necessários à execução do projeto com
a identificação das pessoas que irão participar da respectiva execução, bem como, devendo apresentar pelo
menos 02 (duas) pesquisas orçamentárias referentes aos materiais ou recursos a serem adquiridos/utilizados;
VII – Justificativa sobre a viabilidade de execução do projeto com a contrapartida financeira
oferecida pelo Poder Judiciário e os recursos materiais e humanos disponíveis pela entidade.
VIII – Valor total do projeto que não pode exceder a de R$ 5.897,07 (cinco mil, oitocentos e
noventa e sete reais e sete centavos);
IX – Cronograma de execução e de liberação de recursos financeiros a serem observados
durante a implementação do projeto;
X – Prazo inicial e final da execução do projeto;
XI – Fica facultada a apresentação de projeto que contemple pagamento de mão de obra,
salário, alimentos, honorários, taxas, contribuições ou impostos;
4 – DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
4.1 – Os recursos da prestação pecuniária serão destinados às entidades cadastradas, buscando-se atingir, da
forma mais igualitária possível, todas as instituições credenciadas.
4.2 – Os recursos se destinam à Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, legalmente constituída, que
tenha finalidade social, e desenvolva atividade preferencialmente na área de segurança pública, saúde,
educação, cultura ou esporte, cadastrada nesta 38ª Zona Eleitoral.
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4.3 – Caso não haja projeto cadastrado ou cadastrado e não viável a ser implementado no âmbito desta 38ª
Zona Eleitoral, este Juízo poderá fazer remanejamento de projetos cadastrados em outras Zonas Eleitorais para
serem contemplados.
5 – DO MODO DE DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
5.1 – Os recursos serão distribuídos após a avaliação do(s) projeto(s) escolhido(s).
5.2 – A entidade participará com um projeto de cada vez, se tiver apresentado mais de um.
5.3 – Somente serão alocados recursos para o segundo projeto de uma mesma entidade após conclusão do
projeto anterior.
6 – DA EXECUÇÃO DO PROJETOS
6.1 – Haverá formação de um banco de dados para controle da distribuição dos recursos entre as entidades
cadastradas e escolhida(s), de modo que cada projeto receba parte dos recursos alocados das prestações
pecuniárias.
7 – DAS INSCRIÇÕES, DO CADASTRAMENTO DAS ENTIDADES e DA APRESENTAÇÃO DO(S)
PROJETO(S)
7.1 – As entidades que pretendam a obtenção do recurso deverão preencher formulário disponibilizado na 38ª
Zona Eleitoral – Martins/RN (Anexo 1), apresentando projeto que deverá seguir o Roteiro do Projeto Técnico
(Anexo 2).
7.2 – Os projetos serão recebidos no Cartório Eleitoral da 38ª Zona pelo período de 30 (trinta) dias, a partir do
dia 07 de janeiro de 2020, no horário de expediente, que vai das 08h:00 às 13h:00, de segunda-feira a sextafeira.
7.3 – Caberá ao Juízo da 38ª Zona Eleitoral a análise e a avaliação/aprovação do projeto e de suas condições,
facultando-se ao Ministério Público emitir prévio parecer.
7.4 – A decisão do Juiz acerca das entidades contempladas pela aprovação do projeto deverá ser proferida em
até 20 (vinte) dias após o escoamento do prazo de abertura do Edital de convocação das entidades.
7.5 – O cadastramento tem por objetivo destinar os recursos provenientes das prestações pecuniárias aplicadas
neste Juízo às entidades públicas ou privadas para a realização de projetos sociais.
7.6 – A inscrição da entidade implicará aceitação prévia das normas contidas no presente edital.
8 – DA HOMOLOGAÇÃO E DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
8.1 – Escolhida(s) a(s) entidade(s), haverá a formação do banco de dados perante a 38ª Zona Eleitoral e, a partir
do momento em que houver a disponibilidade de recursos suficientes para atender ao(s) projeto(s)
apresentado(s), será feita a destinação do numerário respectivo, atendendo a uma ordem de prioridade
previamente estabelecida pelo Juízo, a partir do valor de cada projeto apresentado, partindo-se do de maior para
o de menor valor.
8.2 – Dentro do critério de equanimidade será dada a prioridade ao repasse dos valores aos beneficiários que:
I – Mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de serviços
à comunidade ou entidade pública;
II – Atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados,
assistência às vítimas de crimes de prevenção de criminalidade, incluindo os conselhos das comunidades;
III – Prestem serviços de maior relevância social;
IV – Apresentem projetos com viabilidade de implementação, seguindo a utilidade e a
necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas específicas;
8.3 – As escolhas não serão de forma aleatória, sendo sempre motivada a decisão que legitimar o ingresso da
entidade entre os beneficiários.
8.4 – Feita a destinação do recurso ao(s) projeto(s) escolhido(s), serão estabelecidos os critérios para
acompanhamento da execução do cronograma apresentado, fiscalizando-se o cumprimento do prazo
inicialmente proposto no projeto da entidade.
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8.5 – Da decisão que indeferir a inscrição ou cadastro caberá pedido de reconsideração no prazo de 5 (cinco)
dias, facultado ao Ministério Público emitir parecer sobre o pedido.
8.6 – Se, por ventura, também não houver entidade cadastrada na 38ª Zona Eleitoral, os valores permanecerão
em depósito judicial para projetos que possam ser aprovados nos anos subsequentes ou, a critério da unidade
gestora, poderão ser remanejados para projetos de entidades em outras Zonas Eleitorais.
8.7 – Os recursos poderão ser liberados mensalmente, por percentual, ou somente na sua integralidade,
considerando a natureza do projeto, a critério deste Juízo, de modo a facilitar o controle e a execução do projeto.
8.8 – As entidades escolhidas com a aprovação dos projetos serão notificadas, de forma mais rápida e eficaz
existente, bem como haverá a divulgação em lista, publicada no Diário da Justiça do Eletrônico do TRE-RN e em
mural próprio do Cartório eleitoral.
9 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
9.1 – Finalizando o projeto, a entidade beneficiária deverá prestar contas da verba recebida no prazo de 15
(quinze) dias, enviando à 38ª Zona Eleitoral relatório que deverá conter:
I – Planilha detalhada dos valores gastos, observando o cronograma de execução e de
liberação de dispêndios;
II – As notas fiscais de todos os produtos e serviços custodiados com o recurso destinado pelo
Poder Judiciário, visadas pela pessoa responsável pela execução do projeto e pelo Diretor da instituição
agraciada com o repasse
9.2 – A entidade que deixar de entregar o relatório no prazo, ficará impedida de apresentar novo projeto pelo
prazo de 06 (seis) meses;
9.3 – Havendo irregularidades, a entidade poderá ser notificada para no prazo de 5 (cinco) dias observar as
especificações determinadas, sob pena da sanção prevista anteriormente.
9.4 – Apresentada a prestação de contas, será submetida à homologação judicial, facultando-se ao Ministério
Público emitir prévio parecer.
9.5 – As contas, antes de serem enviadas ao Ministério Público, poderão, a critério da 38ª Zona Eleitoral, ser
submetidas à prévia análise técnica da pessoa capacitada existente no próprio Juízo ou à secção de Controle
Interno do TRE-RN.
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 – As informações constantes no presente Edital serão divulgadas no Diário Oficial (DJE) do Tribunal de
Regional Eleitoral Estado do Rio Grande do Norte.
10.2 – A íntegra deste Edital será disponibilizada no prédio onde funciona a 38ª Zona Eleitoral, localizado no
Fórum Des. Pelópidas Fernandes de Oliveira, situado na Rua Dr. Joaquim Inácio, 130, Centro, Martins/RN –
CEP 59800-000.
10.3 – O Ministério Público Eleitoral será cientificado de todo o processo de escolha.
10.4 – Os casos omissos serão decididos pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral.
10.5 – Dê-se ampla divulgação.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Martins/RN, 28 de novembro de 2019.
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza da 38ª Zona Eleitoral
CABEÇALHO COMPLETO COM:
LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO (SE TIVER)
NOME DA INSTITUIÇÃO
CNPJ Nº
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Endereço Completo – CEP: XX.XXX-XXX
Fone: (XX) XXXX-XXXX | e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO 1
MODELO
(CADASTRO DE ENTIDADE INTERESSADA)
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA 38ª ZONA ELEITORAL – MARTINS, RIO GRANDE DO NORTE,
A entidade a seguir descrita vem, perante Vossa Excelência, solicitar a realização de
cadastro para participação de processo de apresentação de projetos para recebimento de recursos oriundos de
penas de prestação pecuniária nesta 38ª Zona Eleitoral, para o ano de 2020.
DADOS DA INSTITUIÇÃO PARA CADASTRO
I – NOME:
II – CNPJ:
III – ENDEREÇO:
IV – BAIRRO:
V – CEP:
VI – MUNICÍPIO:
VII – TELEFONE:
VIII – E-MAIL:
IX – DIRETOR(A):
X – RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO:
XI – NATUREZA JURÍDICA:
XII – ATIVIDADE JURÍDICA:
CABEÇALHO COMPLETO COM:
LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO (SE TIVER)
NOME DA INSTITUIÇÃO
CNPJ Nº
Endereço Completo – CEP: XX.XXX-XXX
Fone: (XX) XXXX-XXXX | e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO 2
MODELO: ROTEIRO DE PROJETO TÉCNICO
(CADASTRO DE ENTIDADE INTERESSADA)
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA 38ª ZONA ELEITORAL – MARTINS, RIO GRANDE DO NORTE,
1 – Título do Projeto
2 – Apresentação (Resumo da Proposta/Sinopse do Projeto)
[Resumo de todas as informações relativas ao projeto, tais como valor total do projeto, as demandas que serão
atendidas, as necessidades e expectativas para a implementação das ações pleiteadas ou aquisição de
determinado bem e os resultados que pretendem alcançar.]
3 – Identificação da Instituição Solicitante
[Apresentar, de forma clara e objetiva, todos os dados da instituição proponente, quais sejam: nome da
instituição, endereço completo e atualizado, número de telefone e fax, e-mail para contato, nome do responsável,
cargo, número da identidade e do CPF e do CNPJ da entidade.]
4 – Identificação da Instituição Executora/Beneficiada
[Quando o projeto apresentar como órgão executor/beneficiário instituição diferente do proponente será
necessária a apresentação de todos os dados solicitados acima, referente aos órgãos executor/beneficiário.]
5 – Justificativa
[Espaço destinado para que o beneficiário aponte claramente qual(is) o(s) problema(s), sua(s) cauda(s) e como
ele(s) foi (foram) identificado(s), apresentando solução(ões). O solicitante terá que justificar a pertinência do
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pedido e mostrar que a solução do problema tem consequência(s) diretas junto ao espaço ou ao pessoal por ele
contemplado.
Apresentar, se possível, dados e/ou estatísticas consolidadas que justifiquem a demanda solicitante.]
6 – Público Beneficiado
[Descrever objetivamente o público-alvo direto e indireto, informando, inclusive, o número das pessoas que serão
diretamente beneficiadas.]
7 – Equipe Responsável pelo Projeto
[Tratando-se de projeto a ser executado, apresentar de forma clara e sucinta a composição da equipe que será
responsável pela respectiva execução, destacando a qualificação profissional necessária para o exercício de
referida função, as ações que serão realizadas e a carga horária que será cumprida por cada integrante]
8 – Localização Geográfica das Ações / Estrutura Disponível
[Identificar o local contemplado com as ações ou com determinado bem. Em se tratando da primeira hipótese,
informar o espaço físico e a infraestrutura disponível, bem como o número de pessoas que serão atendidas no
local, o número de funcionários existentes e as facilidades que o projeto pode encontrar quanto à execução.]
9 – Objetivo Geral
[Apresentar o objetivo geral do projeto, justificando e demonstrando o atendimento aos critérios adotados pelo
art. 2º § 1º da Resolução nº 154 de 13 de julho de 2012 do Conselho nacional de Justiça, a seguir descrito:
Art. 2º
§ 1º A receita da conta vinculada irá financiar projetos apresentados pelos beneficiários citados no caput deste
artigo, priorizando-se o repasse desses valores aos beneficiários que:
I - mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de serviços à comunidade ou
entidade pública;
II - atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, assistência às vítimas de
crimes e prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da comunidade;
III - prestem serviços de maior relevância social;
IV - apresentem projetos com viabilidade de implementação, segundo a utilidade e a necessidade, obedecendose aos critérios estabelecidos nas políticas públicas específicas.]
10 – Objetivos Específicos
[Apontar, em forma de tópicos, os resultados esperados com o recurso pleiteado.]
11 – Metas (Para Projetos de execução)
[Quantificar os resultados esperados, de modo a permitir a verificação de seu cumprimento.]
12 – Metodologia (Para Projetos de Execução)
[Explicar, detalhadamente, a viabilidade, exequibilidade e a sustentabilidade do Projeto, além de apresentar
informações sobre procedimentos e as estratégias a serem adotadas para a realização de cada meta.
É importante que o projeto apresente as etapas para a realização das metas estabelecidas, identificando a forma
como serão executadas. Ex.: Se envolver aulas, apresentar planejamento em que conste grade curricular, corpo
docente, carga horária, metodologia dentre outras.]
13 – Detalhamento dos Custos
[Estimar os custos, justificando-os no projeto e relacionando-os com as metas (se para execução),
apresentando-os por itens de despesa em tabelas distintas.]
[Assinatura do dirigente responsável pela entidade]
[Assinatura do responsável pela execução do projeto]
ANEXO 3
MODELO: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL DA ENTIDADE
Declaro, sob as penas da lei, que o projeto ora apresentado pela Instituição da qual sou representante não foi
contemplado com recursos oriundos de penas pecuniárias em nenhuma outra Zona Eleitoral do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, nem é parte integrante de outro projeto também já contemplado com
tais recursos financeiros.
Declaro ainda que assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas no projeto ora
apresentado.
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________________, ____ de _____________ de _______.
_______________________________________________
[NOME DO DECLARANTE]

40ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Notícia-Crime: 6-27.2017.6.20.0040
Autor: Ministério Público Eleitoral
Acusado: Antônio Max-Mário de Holanda
DESPACHO
Intime-se o acusado para comparecer ao Cartório Eleitoral de Pau dos Ferros/RN, 40ª ZE, às 10:00 horas, do dia
02/12/2019, para audiência preliminar.
Cumpra-se.
Pau dos Ferros, 02 de dezembro de 2019.
Osvaldo Cândido de Lima Júnior
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas: 388-54.2016.6.20.0040
Candidato: Luiz Fabrício do Rego Torquato
Advogado: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN 3.640
Advogado: Flávio Henrique Melo Meira de Medeiros – OAB/RN 627-A
Município: Pau dos Ferros/RN
Eleições: 2016
SENTENÇA
Tratam os autos da prestação de contas de LUIZ FABRÍCIO DO REGO TORQUATO, candidato ao cargo de
prefeito nas Eleições Municipais 2016.
O referido candidato apresentou, em 04/11/2016, prestação de contas, nos moldes da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Publicado o Edital no DJE, em 29/08/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
Consta nos autos os extratos eletrônicos comprovando a movimentação financeira da campanha (f. 02/173), bem
como, comprovação de distribuição de recursos do fundo partidário, eleições municipais de 2016, indicando que
houve repasse.
Conforme Relatório Técnico Conclusivo de f. 195/196, o Cartório Eleitoral sugeriu a aprovação das contas, uma
vez que as inconsistências apontas nos relatórios do sistema SPCE foram sanadas.
À f. 198, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Breve Relatório. Decido.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Objetivando melhor explicitar a norma supra, o TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a
prestação de contas nas eleições municipais de 2016.
Nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015, foi estabelecido o prazo de apresentação tempestiva
das contas:
“Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei n.º
9.504/97, art. 29, inciso III)”.
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Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e JULGO APROVADAS a prestação de contas de LUIZ FABRÍCIO DO REGO TORQUATO, relativas ao
pleito municipal de 2016, em que concorreu ao cargo de prefeito, o que faço com fundamento no art. 68, inciso I,
da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 27 de novembro de 2019.
Osvaldo Cândido de Lima Júnior
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 438-80.2016.6.20.0040
Partido: Democratas - DEM
Advogado: Victor Hugo da Silva Fernandes – OAB/RN 12.818
Município: Pau dos Ferros/RN
Contas Partidárias Eleitorais Apresentadas – Eleições 2016
SENTENÇA
Trata-se de exame, por esta 40ª Zona Eleitoral, da Prestação de Contas do Democratas - DEM,
município de Pau dos Ferros/RN, relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições municipais de 2016,
com esteio na Lei n.º 9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.463/2015.
A referida agremiação apresentou, em 04/11/2016, prestação de contas, nos moldes da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Publicado o Edital no DJE, em 01/07/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações, (art. 51 da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Consta nos autos os extratos eletrônicos comprovando a inexistência de movimentação financeira do referido
partido (f. 23/24), bem como, distribuição de recursos do fundo partidário, eleições municipais de 2016, indicando
que não houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação com Ressalvas das
contas (f. 17).
Com vista dos autos à representante do Ministério Público Eleitoral, OPINOU pela DECLARAÇÃO DE CONTAS
PRESTADAS E APROVADAS, nos termos do art. 68, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015. (f. 19).
É o relatório. DECIDO.
Nos termos da Lei 9.906/95 e Resolução TSE nº 23.463/2015, o partido está obrigado a apresentar à Justiça
Eleitoral suas contas.
O partido apresentou as contas relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições municipais de 2016 em
cumprimento ao previsto na lei 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.463/2015, inexistindo qualquer irregularidade.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 68, I, da Resolução/TSE nº 23.463/2015 e o art.
30, I, da Lei 9.504/1997, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as contas, do Democratas - DEM, município de
Pau dos Ferros/RN, relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições municipais de 2016.
Anote-se no sistema SICO para os fins de divulgação.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 27 de novembro de 2019.
Osvaldo Cândido de Lima Júnior
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 15-86.2017.6.20.0040
Partido: Democratas – DEM
Advogado: Victor Hugo da Silva Fernandes – OAB/RN 12.818
Município: Pau dos Ferros/RN
Exercício: 2016
SENTENÇA
Cuida-se de processo da prestação de contas anual do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Democratas
– DEM – Pau dos Ferros/RN, com base na Resolução TSE Nº 23.546/2017, c/c o art. 37 da Lei nº 9.096/95.
O Partido apresentou as contas do exercício 2016 em 02/05/2017.
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Consta dos autos os extratos eletrônicos comprovando a existência de movimentação financeira do
referido partido, bem como certidão de distribuição de recursos do fundo partidário, exercício financeiro de 2016,
indicando que houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
Publicado o Edital no DJE, em 28/08/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas, f. 67.
O Ministério Público Eleitoral, à f. 69, ofereceu parecer opinando pela APROVAÇÃO das contas.
É o relatório.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado
dispositivo constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas
eleitorais.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe os artigos 45, VIII, “a” e 46, I, da Resolução nº
23.546/2017 - TSE, DECLARO PRESTADAS E APROVADAS as contas do Democratas – DEM, município de
Pau dos Ferros/RN, relativas ao exercício 2016.
Transitado em julgado, proceda-se com as comunicações e anotações necessárias. Após, arquivem-se
os autos com baixa na distribuição e no registro.
Pau dos Ferros/RN, 27 de novembro de 2019.
Osvaldo Cândido de Lima Júnior
Juiz Eleitoral
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 044/2019
a
O Dr. Osvaldo Cândido de Lima Júnior, Juiz Eleitoral da 40 Zona em, de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande
do Norte, na forma da Lei etc.

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que publica a Relação de
Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE) IMPRESSOS e DEFERIDOS (alistamento, transferência, revisão
e 2ª via) emitidos através do Sistema ELO de operações eleitorais, constante dos Lotes 026/2019, 027/2019 e
a
028/2019 digitados, respectivamente, no período de 05/11/2019 à 29/11/2019, todos pertencentes a esta 40
Zona, podendo, qualquer delegado de partido político, nos termos da Resolução nº 21.538/2003, recorrer ao
Tribunal Regional Eleitoral, do deferimento de transferência e alistamento eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, a
contar desta publicação. E, para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital,
afixar no Mural de Avisos deste Cartório Eleitoral e publicar no Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Dado e
passado no Cartório Eleitoral desta 40a Zona, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2019. Eu, Maria
a
do Socorro de Melo, Assistente I da 40 Zona Eleitoral, digitei, conferi e assino de ordem.
Maria do Socorro de Melo
Assistente I da 40ª ZE

42ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 040/2019

42ª ZE

Prazo: 10 dias
De ORDEM do Excelentíssimo Senhor Dr. OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR, MM. Juiz da 42ª Zona
Eleitoral de Luís Gomes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e regimentais, FAÇO
SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, especialmente aos presidentes e
delegados de partidos políticos, que se encontra afixada no Cartório Eleitoral relação contendo os nomes e
números de inscrição declarados dos eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E
SEGUNDA VIA, cujos requerimentos foram DEFERIDOS e PROCESSADOS no cadastro eleitoral, após o
cumprimento de diligências para comprovação do domicílio eleitoral, no período de 16/11/2019 a 30/11/2019,
para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso nos termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da
Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º 6.996/82).
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E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e afixar cópia no mural do Cartório Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Luís Gomes/RN aos dois dias do mês de dezembro de 2019 (02/12/2019).
Eu, ______ Sérgio de Andrade Pinheiro, Servidor do Cartório Eleitoral da 42ª Zona, digitei e Chefe de Cartório de
ORDEM subscreve.
Sérgio de Andrade Pinheiro
Chefe de Cartório da 42ª Zona
(em substituição)

45ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo 0600002-52.2019.6.20.0045
JUSTIÇA ELEITORAL 045ª ZONA ELEITORAL DE APODI RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600002-52.2019.6.20.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE
APODI RN
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, WALTER PEREIRA ALVES,
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL, SAINT CLAIR CAMARA
DOS SANTOS LINHARES, FRANCISCO NEUREMBERG FERNANDES, FRANCISCO NEUREMBERG
FERNANDES FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO CUNHA ALVES DE SENA - RN5036
EDITAL Nº 56/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. Evaldo Dantas Segundo, Juiz Eleitoral da 45ª Zona, na forma da Lei,
etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi(ram) apresentada(s) no
Cartório Eleitoral desta 45ª Zona Petição para regularização de prestação de contas referente ao Exercício
Financeiro 2017, pelo(s) partido(s) listado(s) no quadro a seguir:
E para que o(s) interessado(s) possa(m) impugnar, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente
edital, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente e publicar no Diário da Justiça Eletrônico –DJETRE/RN, na forma do artigo 45 da Res. TSE nº 23.546/2017, sendo também afixado no Mural deste Cartório
Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 45ª Zona Eleitoral –APODI (RN), aos 02 (dois) dias do mês de
dezembro do ano de 2019. Eu, Francisco Edjarlilson de Morais, Assistente I de Cartório, o digitei e o subscrevi.
Francisco Edjarlilson de Morais
Servidor da 45ª ZE/RN
Processo 0600003-67.2019.6.20.0035
JUSTIÇA ELEITORAL 045ª ZONA ELEITORAL DE APODI RN
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600003-67.2019.6.20.0035
/ 045ª ZONA ELEITORAL DE APODI RN
REQUERENTE: IGUALDADE IDE - DIRETORIO NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO MELO ROSA DE SOUSA - SP113180
EDITAL Nº 56/2019 O Excelentíssimo Senhor Doutor Evaldo Dantas Segundo, Juiz da 45ª Zona Eleitoral –
Apodi/RN, no uso das atribuições legais, com base na Resolução TSE nº 23.465/2015, que dispõe sobre a
criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, FAZ SABER a todos que o presente
Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que será o PARTIDO IGUALDADE, partido em formação, requereu
perante este juízo, sob o documento protocolado em 21/11/2019, a conferência das assinaturas de apoiamento
da agremiação.
Por meio do presente edital, dá-se publicidade a todos os interessados, acerca das listas/formulários de
apoiamento apresentados, cujas cópias estão disponíveis no Mural do Cartório Eleitoral, para que, no prazo de
05 (cinco) dias da publicação, possam ser impugnadas, através de petição fundamentada, nos termos do art. 15,
Res. TSE nº 23.465/2015.
Dado e passado neste Município de APODI/RN, aos 02 (dois) dias do mês de dezembro do ano de 2019. Eu,
Francisco Edjarlilson de Morais, Assistente I de Cartório, de ordem do Excelentíssimo Juiz, fiz imprimir e lavro o
presente.
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Francisco Edjarlilson de Morais
Servidor do Cartório da 45ª Zona/RN

46ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

AÇÃO PENAL nº 2-66.2015.6.20.0005 - CLASSE 4
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADOS: Alexandre Tawfic Hasbun
Germano Jácome Patriota
Márcio Rosevaldo Costa Alves
Advogados:

Felipe Cortez Augusto Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN nº 3.640
Afonso Adolfo de Medeiros Fernandes – OAB/RN nº 3.937
Ricardo Rafael Bezerra Miranda – OAB/RN nº 6.628

SENTENÇA
EMENTA: DIREITO PENAL E ELEITORAL. ARTIGOS 5º E 11º, INCISO III, DA LEI 6.091/74. TRANSPORTE
IRREGULAR DE ELEITORES. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ALICIAMENTO DE ELEITORES.
INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, INCISO III,
DO CPP.
I. RELATÓRIO
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em desfavor de Alexandre Tawfic Hasbun, Germano Jácome
Patriota e Márcio Rosevaldo Costa Alves, todos devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a prática
das condutas delitivas previstas no art. 11, inciso III c/c art. 5º da Lei nº 6.091/1974.
Aduz o denunciante (fls. 02/04) que no dia 05 de outubro de 2008 os denunciados organizaram um esquema de
transporte ilegal de eleitores para que pudessem votar em Ielmo Marinho, a fim de beneficiar o candidato a
prefeito Germano Jácome Patriota.
Menciona ainda a denúncia que Germano Patriota contatou Alexandre Tawfic para organizar o esquema, tendo
este combinado com Márcio Rosevaldo Costa Alves a execução da empreitada. Segundo alega o Ministério
Público, “Tawfic” providenciou o estacionamento da Shock Casa Show como base de saída dos taxistas, onde
estes recebiam as instruções de onde pegar os eleitores para que pudessem levá-los para votar em Ielmo
Marinho, ocasião em que foram arregimentados cerca de 105 taxistas.
Outrossim, consta na peça acusatória que “Tawfic” comandava a “operação”, informando onde e quantas
pessoas estavam esperando pelos táxis, tendo pessoas que saíram de Ceará-Mirim, do Conjunto Parque dos
Coqueiros em Natal, entre outras localidades. Consta ainda na peça acusatória que o acerto entre os
passageiros era feito anteriormente, ficando os taxistas responsáveis somente por executar a viagem, já que os
eleitores já estavam todos contatados anteriormente e sabiam onde pegariam o veículo para poder ir votar em
Iemo Marinho.
Segundo a acusação, os taxistas sabiam que estavam levando eleitores para votarem no candidato Germano
Patriota e que, como forma de controle das viagens e dos pagamentos pelo transporte realizado, os taxistas
recebiam ingressos da banda Desejo de Menina, os quais eram trocados posteriormente por dinheiro, tendo sido
acertado o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a primeira viagem e R$ 120,00 (cento e vinte reais),
para as demais.
Narra ainda a denúncia que o esquema foi desmontado pela Polícia Federal ainda na manhã do dia da eleição,
tendo havido apreensão de 01 (um) ingresso da Banda Cheiro de Menina e 8 (oito) folhas de papel ofício com
uma relação de taxistas e os respectivos números das viaturas e que, apesar da abordagem, alguns taxistas
teriam efetuado o transporte acertado.
A denúncia foi protocola em 22/01/2015 e recebida em 31/03/2015, conforme decisão de fl. 15. Acompanhou a
denúncia, o inquérito policial, em dois volumes.
Citado pessoalmente, o denunciado Germano Jácome Patriota apresentou resposta à acusação às fls. 57/63, a
qual negou as acusações imputadas, tendo advogado, em síntese, que o fato imputado ao mesmo é atípico, já
que o transporte de táxis descrito na acusação não foi contratado pelo mesmo, tendo ocorrido de forma lícita,
conforme prevê a Lei 6.091/47 e que, por tal razão, não haveria configuração de qualquer ilícito eleitoral a ser
imputado ao mesmo, requerendo, ao final, sua absolvição sumária.
Em razão da não apresentação de resposta à acusação, no prazo legal, após devida citação pessoal dos
acusados Alexandre Tawfic Hasbun e Márcio Rosevaldo Costa Alves, o Juízo Eleitoral nomeou advogado dativo
para os mesmos (fl. 66). Em resposta à acusação (fls. 67/67-v), os mesmos alegaram, preliminarmente, a
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prescrição virtual da pretensão punitiva estatal e, no mérito, requereram a absolvição, em razão de os fatos
narrados terem configurado “meros atos preparatórios”, impuníveis pelo ordenamento penal pátrio .
Decisão interlocutória do Juízo (fls. 69/69-v) rejeitou o pedido de absolvição sumária requerido pela defesa do
acusado Germano Patriota, bem como a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela defesa
dos outros dois acusados, oportunidade em que foi aprazada audiência de instrução.
Por meio de cartas precatórias determinou-se audiência de instrução para otiva das testemunhas Antônio
Nardeles, Josivaldo Nogueira e Jorge Luis Marques Trindade, as quais ocorreram, respectivamente, nas 3ª Zona
Eleitoral, em 11/06/2019 (termo às fls. 172/173); na 1ª Zona Eleitoral (termo às fls. 224v/225), em 01/08/2019 e
na 7ª Zona Eleitoral, também em 01/08/2019 (termo às fls. 278/279).
O depoimento da testemunha Stephan Almeida Mônaco ocorreu em audiência de instrução ocorrida nesta 46ª
Zona no dia 15/08/2019 (termo às fls. 285/285-A), ocasião em que fora deferido pelo Juízo o pedido da defesa do
acusado Germano Patriota, para fins de ouvir, em outra audiência, duas testemunhas arroladas pela defesa. Em
continuidade, realizou-se, em 05/09/2019, na 46ª Zona, audiência instrutória em que foi ouvido o testemunho de
Luiz Costa Freire, bem como procedeu-se aos interrogatórios dos acusados, Alexandre Tawfic, Germano Patriota
e Márcio Rosevaldo (termos às fls. 313/313-v).
Seguiram-se alegações finais das partes em forma de memoriais, requerendo o Ministério Público (fls. 331/335v) a condenação dos réus Germano Jácome Patriota, Alexandre Tawfic Hasbun e Márcio Rosevaldo Costa Alves
às penas incursas nos crimes tipificados nos arts. 11, inciso III c/c art. 5ª da Lei nº 6.091/1974. As defesas, por
sua vez, requereram a absolvição de todos os denunciados (fls. 337/338 e 339/340).
É o relatório.
Fundamento e decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO
I.1. DO CRIME DE TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES
O delito de transporte ilegal de eleitores está tipificado na Lei da lei 6.091/74:
Art. 10. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o fornecimento de transporte ou
refeições aos eleitores da zona urbana.
Art. 11. Constitui crime eleitoral:
(...)
III – descumprir a proibição dos artigos 5°, 8° e 10:
Pena – reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa (art. 302do Código Eleitoral); (grifo
nosso)
As ressalvas a tal atividade estão previstas na mesma Lei, em seu art. 5º, que assim dispõe:
(...)
Art. 5° Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à
eleição, salvo:
I – a serviço da Justiça Eleitoral;
II – coletivos de linhas regulares e não fretados;
III – de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família;
IV – o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela requisição de que trata o
art. 2°.
(…)
O tipo penal do art. 10, no entender do Tribunal Superior Eleitoral, é misto alternativo, bastando que seja
praticada qualquer das condutas para que haja a possibilidade de configuração do delito, assim vejamos:
Ac.-TSE n° 402/2002: o tipo deste inciso é misto alternativo, bastando a violação de qualquer uma das proibições
legais a que remete. (grifo nosso)
Já no tocante ao elemento subjetivo do tipo, a corte firmou entendimento que, para que a conduta se
amolde ao fato típico, faz-se necessário não apenas a presença do elemento "fornecimento de transporte de
eleitores", mas, também, da finalidade de aliciar eleitores, conspurcando o livre exercício do voto (dolo
específico). Veja-se (destaques acrescidos):
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. APELO DOS RÉUS. AÇÃO PENAL.
TRANSPORTE ILEGAL DE ELEITORES. ART. 11, III, DA LEI 6.091/74. DOLO ESPECÍFICO. ALICIAMENTO
DE ELEITORES. EXIGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. "O delito tipificado no art. 11, III, da Lei nº 6.091/74, de mera conduta, exige, para sua configuração, o dolo
específico, que é, no caso, a intenção de obter vantagem eleitoral, pois o que pretende a lei impedir é o
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transporte de eleitores com fins de aliciamento" (AgR-REspe 285-17, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJ de 5.9.2008).
No mesmo sentido: AgR-REspe 52-13, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 14.3.2017; AgR-REspe 216-41,
rel. Min. Luiz Carlos Madeira,DJ de 5.8.2005.
2. O reenquadramento jurídico é possível em sede de recurso especial eleitoral, sendo vedado somente o
reexame de fatos e provas que não estejam devidamente delineados na moldura fática do acórdão regional.
Precedentes do TSE.
3. A partir das premissas da decisão regional e considerados os votos das correntes vencedora e vencida, não
ficou patenteado que, no curso do transporte das eleitoras, tenha havido aliciamento, que o seu traslado tenha
sido vinculado à obtenção de votos em favor de determinada candidatura ou mesmo que tenham elas sido
expostas a material de propaganda eleitoral capaz de causar alguma influência em suas vontades.
4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que "a condenação deve amparar-se em
prova robusta pela qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso
imputado aos réus" (AgR-REspe 52-13, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 14.3.2017).
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 3395 - CAMPINA DAS MISSÕES – RS.
Relator(a) Min. Admar Gonzaga. DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 02/02/2018, Página 298)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO PENAL. TRANSPORTE ILEGAL DE
ELEITORES. ART. 11, III, DA LEI 6.091/74. EXIGÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE
ALICIAR ELEITORES.
1. A conformação da conduta ao tipo penal do transporte irregular de eleitores exige não apenas a presença do
elemento "fornecimento de transporte a eleitores", mas, também, da finalidade de aliciar eleitores, conspurcando
o livre exercício do voto. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. Para a comprovação do dolo não basta conjecturar acerca do benefício auferido. É necessário apontar
elementos concretos que evidenciem a atuação com a finalidade de aliciar eleitores.
3. A partir da prova produzida, não ficou comprovado que, no curso do transporte de eleitores, se é que tenha
ocorrido, tenha havido aliciamento; que o seu traslado tenha sido vinculado à obtenção de votos em favor de
determinada candidatura; ou mesmo, que tenham eles sido expostos a material de propaganda eleitoral capaz
de causar alguma influência nas suas vontades.
4. Ante a ausência de comprovação da finalidade espúria no transporte de eleitores, impõe-se a absolvição dos
réus.
5. O reenquadramento jurídico dos fatos é possível em sede de recurso especial eleitoral, sendo vedado
somente o reexame de fatos e provas que não estejam devidamente delineados na moldura fática do acórdão
regional. Precedentes do TSE.
6. A moldura fática encontra-se devidamente anotada no acórdão recorrido, devendo ser também considerados
os trechos dos depoimentos transcritos no voto vencido, conforme prescreve o art. 941, § 3º, do Código de
Processo Civil.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 133 - NATIVIDADE – RJ. Relator(a) Min.
Admar Gonzaga. DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 29/09/2017, Página 50-51)
ELEIÇÕES 2008. CRIME ELEITORAL. TRANSPORTE ILEGAL DE ELEITORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois cumpriria ao recorrente alegar a nulidade na primeira
oportunidade em que lhe coube falar nos autos após o suposto impedimento, registrando seu protesto na ata da
audiência. Conclusão diversa encontra óbice na vedação de nova incursão no conjunto fático-probatório dos
autos.
2. A preliminar de nulidade do acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração deve ser rejeitada,
porque o TRE enfrentou toda a matéria relevante para o deslinde da causa.
3. O TRE concluiu pela comprovação: a) da conduta delituosa; b) do dolo específico no caso, tendo em vista a
inequívoca demonstração do intuito eleitoral que motivou o transporte de eleitores no dia da eleição; c) da
participação do candidato beneficiado, por ser possível confirmar o pedido de transporte de eleitores e por outros
aspectos do conjunto probatório que apontam a ligação do candidato com o contexto dos fatos.
4. O delito tipificado no art. 11, inciso III, da Lei nº 6.091/1974 dirige-se a inibir o aliciamento impeditivo da
escolha livre do candidato.
5. Reformar a conclusão regional, se possível, demandaria o reexame de provas, o que não se admite em
recurso especial, nos termos da Súmula nº 279/STF.
6. Decisão agravada mantida pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1171014 - SERRA DOS AIMORÉS – MG.
Relator(a) Min. Gilmar Mendes. DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 34, Data 16/02/2017, Página 54-55)
RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
TRANSPORTE ILEGAL DE ELEITORES. ARTIGO 11, III, C.C. O ART. 5º DA LEI Nº 6.091/74.
CIRCUNSTÂNCIA NECESSÁRIA NÃO DESCRITA. DOLO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PEÇA
ACUSATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.
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- O delito tipificado no art. 11, III, da Lei nº 6.091/74, de mera conduta, exige, para sua configuração, o dolo
específico, que é, no caso, a intenção de obter vantagem eleitoral, pois o que pretende a lei impedir é o
transporte de eleitores com fins de aliciamento.
- Circunstância necessária não descrita, ausente na peça acusatória indicação da possibilidade de existência do
elemento subjetivo.
- Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. RESPE_ - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 28517 - HUMBERTO DE CAMPOS – MA.
Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro. DJ - Diário de justiça, Data 05/09/2008, Página 17)
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO PENAL - TRANSPORTE ILEGAL DE ELEITORES - ART. 302 DO CÓDIGO
ELEITORAL C/C ART. 11, III, DA LEI N.º 6.091/74 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO
ESPECÍFICO - SÚMULA TRE/RN N.º 13 - APLICAÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL PRECÁRIA MATERIALIDADE DELITIVA E O DOLO ESPECÍFICO - NÃO COMPROVAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO O crime de transporte ilegal de eleitores
exige, para sua configuração, o dolo específico na conduta, a saber, a intenção do obter vantagem eleitoral,
consoante entendimento já sumulado por esta Corte. O acervo probatório constante dos autos, de natureza
essencialmente testemunhal, revela-se precário, insuficiente a comprovar a materialidade delitiva e o dolo
específico, elementos necessários à caracterização crime de transporte ilegal de eleitores. Na espécie, ante o
apurado, não se tem a necessária comprovação da deliberada intenção de obter vantagem eleitoral com o
transporte de eleitores, assim como, em rigor, sequer ficou demonstrado que as pessoas transportadas se
tratavam efetivamente de eleitores e que se dirigiram realmente as locais de votação. Recurso conhecido e
desprovido.
(TRE/RN. REL - RECURSO ELEITORAL n 1854910 - Currais Novos/RN. ACÓRDÃO n 1854910 de 27/02/2013.
Relator(a) CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA. DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 01/03/2013,
Página 08/09)
Exsurge dos julgados colacionados a compreensão de que, para a configuração do tipo penal descrito,
devem estar configurados dois requisitos: (i) a conduta propriamente dita, materializada no fornecimento de
transporte de eleitores; (ii) e o elemento subjetivo do tipo, qual seja, vontade de aliciar eleitores (dolo específico).
Nesse contexto, para o deslinde do caso em tela, antevejo a necessidade de responder a duas questões
essenciais para esclarecer se os denunciados incorreram nos crimes imputados na inicial no que diz respeito ao
fornecimento ilegal de alimentação:
1. Há provas nos autos de que os denunciados promoveram, no dia da eleição, o transporte irregular de eleitores
(prova de materialidade e autoria)?
2. Em caso positivo, os denunciados agiram com o especial fim de agir, consistente no aliciamento dos eleitores,
através do fornecimento irregular de transporte (prova do dolo específico)?
II.2. DA MATERIALIDADE DO TRANSPORTE DE ELEITORES
A materialidade delitiva do crime de transporte irregular de eleitores resta caracterizada quando
demonstrada a transgressão das normas contidas nos arts. 5º e 10º da Lei nº 6.091/74, isto é, torna-se mister
que resulte demonstrado que houve “fornecimento de transporte” por “partido, candidato ou qualquer pessoa” no
dia anterior até o posterior à eleição (art. 10º), bem como que tal transporte realizado não se enquadre nas
exceções previstas nos incisos do art. 5º da referida lei.
Pois bem. Analisando a prova testemunhal e documental carreada aos autos, observo que, restou
comprovado que taxistas foram contratados para, no dia das eleições de 2008, a partir do estacionamento da
casa de show “Shock”, na redinha, apanharem eleitores em determinados locais e transportarem os mesmos
para irem votar no Município de Ielmo Marinho. No entanto, em nenhum momento, vieram aos autos
depoimentos no sentido de que tal transporte tinha a finalidade de levar eleitores com compromisso de votar no
candidato denunciado, especialmente de que os eleitores foram aliciados anteriormente ou, até mesmo, durante
o transporte.
Tanto a prova documental carreada aos autos, a partir do auto de apreensão realizado pela Polícia
Federal, – 08 folhas de papel ofício, com diversos nomes e números de identificação de táxis (fl. 67), como os
testemunhos dos taxistas Josivaldo Nogueira (fl. 173) e Antônio Nardeles (fl. 225) não deixaram dúvidas sobre a
ocorrência do fato. Veja-se:
ANTÔNIO NARDELES (fl. 173)
“Eu fui convidado por um colega taxista a transportar pessoas daqui (Natal) a Ielmo Marinho e a concentração
era onde tinha uma casa de Show na Redinha, acho que o nomera era “Shock”; Que não lembra o nome do
taxista que fez o convite, mas sabe que ele era um 'moreninho'; Chegando lá nessa concentração tinham vários
taxistas, pegaram a placa do meu carro e explicaram que agente teria que pegar as pessoas e deixar lá em
Ielmo Marinho; Que eu peguei três pessoas num posto que fica na Tomaz Lamdin, mas não cheguei a ir em
Ielmo Marinho; Quando cheguei em Ceará-Mirim, tinha outra concentração, as pessoas desceram e me
dispensaram e eu voltei pra Shock; Que eu sabia que era pra levar as pessoas pra votar em Ielmo Marinho; Que
era pra levar pessoas para votar num PATRIOTA; que sabia que concorria a prefeitura; Que não sabia o nome
das pessoas que estava na Shock organizando as corridas; Que depois que voltei para Shock, a Polícia Federal
havia chegado ao local e que, como ocorreu com outros táxis, saiu do local; Que foi receber o dinheiro lá na
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Prudente de Morais já próximo a Amintas Barros; Que recebeu o dinheiro num envelope branco, mas não sabe o
nome da pessoa que fez o pagamento; Que não lembra quanto recebeu de pagamento; Que o pagamento foi em
espécie; Que acha que ouviu uma referência ao nome 'Tawfic'; Que não sabe informar se o candidato Gemano
Patriota estava no local do pagamento; Que não sabe quem o convidou para participar das corridas, mas não
sabe o nome dele”.
JOSIVALDO NOGUEIRA (Fl. 225)
“Eu vinha passando e vi aquele movimento de taxi, como eu sou taxista fui lá pra ver o que era né? […] vi aquele
monte de taxi no estacionamento da Shock, aí eu também entrei pra ver o que era; […] disseram: é um candidato
aí que tá pegando aí… contratando uns taxis pra levar os eleitores pra Ielmo Marinho; […] então pegamos os
eleitores pra levar pra Ielmo Marinho; estavam pagando R$ 100,00 (cem reais) por cada taxi; […] aí entrei na fila
lá, eles estavam dando os endereços dos eleitores; aí eu peguei o endereço, era quatro pessoas no Parque dos
Coqueiros; aí peguei quatro eleitores, levei pra Ielmo Marinho, esperei que eles votassem; votaram, retornei,
deixei eles na residência deles, vim embora e recebi meus R$ 100,00 (cem reais); […] na hora que a gente foi
receber o dinheiro lá (Shock), disseram: olhe nem vá lá que a Polícia tá lá! E então? Agora como vou receber
meus R$ 100,00 (cem reais)? Não, você vai aqui na Prudente de Morais […] que eles estão lá pagando a vocês
de três horas a tarde; Aí ninguém foi mais lá na Shock; Aí quando foi a tarde, vim aqui pra Prudente de Morais…
alí vizinho aquele posto […] próximo alí onde é o “machadão”, aí fomos lá e recebemos o dinheiro; Lá tinham
apenas duas pessoas pagando; […] tinha uns sessenta taxis fazendo esse mesmo trajeto, pegando em Natal e
levando pra Ielmo Marinho; [… ]lá na Shock pegava só o endereço… o endereço dos eleitores, aí de lá a gente ia
na casa dos eleitores, pegava o eleitor, deixava em Ielmo Marinho, esperava que ele votasse, e deixava ele de
volta; […] aí depois passava pra receber o dinheiro; […] fiz uma corrida dessa; […] Que não conhece 'Tawfic'
nem 'Germano Patriota'; [...] Que os eleitores transportados não disseram que nome de candidato eram”.
JORGE LUIZ (fl. 279)
“QUE eu não participei dos fatos descritos na denúnica; QUE não sabe dizer que não sabe dizer porque foi
arrolado como testemunha; QUE eu estava em Ponta Negra no ponto de táxi no dia das eleições e chegou uma
pessoa, que eu não conheço, e me chamou para participar das eleições, oferencendo R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) para transportar eleitores de Natal para o interior do Estado, mas que não se interessou; QUE
não conheço e nunca ouvi falar nessas pessoas nominadas na denúncia; QUE na ocasião não se interessou
pela proposta feita; QUE não conhece nenhuma das pessoas nominadas pela Juíza; QUE não conhece nenhum
outro taxista que aceitou a proposta; QUE não se recorda de como foi que sua CNH foi parar nas mãos da
Polícia Federal”.
STEPHAN MÔNACO (fl. 285-A)
“QUE eu fui contratado pela cooperativa de táxi para pegar lá e deixar o pessoal no dia da eleição; QUE a
pessoa preenchia, e perguntava quem queria pegar e deixar o pessoal; QUE a cooperativa era a copitáxi; QUE
no dia da eleição parou na Shock para pegar informação sobre a fila de táxi que estava lá; QUE foi até esse local
para saber se era lá na Shock que pegaria o pessoal; QUE eu fiquei lá; QUE o pessoal que estava lá pegou meu
documento; QUE fez viagem no dia em que foi até a Shock Casa Show, mas que não lembra qual o destino da
viagem; QUE não lembra que transportou eleitor para Ielmo Marinho, pois faz tempo; QUE há no processo uma
folha com o nome dele o uma infomação de “PG”, mas que não lembro de ter assinado nenhum papel; QUE não
lembra quantos táxis tinham no local; QUE eu acho que os táxis que estavam lá na Shock era para pegar
pessoas em outros locais; QUE informava o local era a pessoa que estava lá na Shock; QUE eu estava lá
chegou a polícia federal; QUE a polícia pegou meu documento e perguntou o que eu estava fazendo lá; Que
depois fui embora; QUE não conhece Alexandre Tawfic, nem Germano Patriota, nem Márcio Rosenvald; QUE
não sabe dizer se os taxistas que estavam no local já sabiam em quem os eleitores transportados iriam votar;
QUE não chegou a ver material de propaganda eleitoral no local”.
LUIZ COSTA (fl. 313)
“Que tenho conhecimento do fato; mas não conhecimento vasto do mesmo; QUE meu trabalho no dia da eleição
era de coordenação de rua, orientação do pessoal, nesse sentido; QUE não tomei conhecimento de nada em
relação ao transporte irregular de eleitores através de táxis; QUE soube depois que houve apreensões de táxi
envolvido nesse problema; QUE trabalhou na campanha de forma voluntária; QUE não era de forma constante;
QUE colabou na campanha de Germano Patriota; Que relizava reuniões nas casas das lideranças; QUE não
sabe dizer se era comum viagens de táxis de Natal para Ielmo Marinho; QUE existia um escritório da prefeitura
de Ielmo Marinho em Natal, mas não lembra onde era; QUE viu no dia da eleição viu táxis de Natal circulando
em Ielmo Marinho, mas isso era natural”;
Observa-se dos autos que não há depoimento de eleitores que tenham sido transportados, para fins de confirmar
se houve o aliciamento ou oferecimento de vantagem eleitoral pelo candidato supostamente beneficiado.
A condenação criminal não pode se fundar em presunções (AP 447, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto,
maioria, j. 18/02/2009, DJe 28/05/2009). Pela jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral a conduta
de fornecer transporte de eleitores, no dia da eleição, a eleitores, por candidato, é atípica, embora possa
configurar outros ilícitos da lei eleitoral. O TSE exige de forma clara a prova de que esses eleitores foram
aliciados (corrompidos) para fins de votar no candidato que os forneceu transporte; é tal prova necessária para a
tipificação penal, elemento do dolo específico.
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A absolvição, portanto, é a medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal eleitoral para ABSOLVER
ALEXANDRE TAWFIC HASBUN, GERMANO JÁCOME PATRIOTA e MÁRCIO ROSEVALDO COSTA ALVES, já
qualificados nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 11, inciso III, c/c artigo 5º, ambos da Lei n.º
6.091/74, o que faço com espeque no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Considerando que a Defensoria Pública da União não atua nos processos das Zonas Eleitorais do interior deste
Estado, conforme comunicação oficial, bem como que a Defensoria Pública Estadual não atua nos processos da
Justiça Eleitoral, fixo honorários advocatícios no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme
Tabela da OAB/RN, item “2.1.1. Defesa em processos criminais até a sentença”, a serem suportados pela
UNIÃO, em favor do Dr. Ricardo Rafael Bezerra Miranda – OAB/RN 6628, indicado por este Juízo para
patrocinar a defesa dos acusados Alexandre Tawfic Hasbun e Márcio Rosevaldo Costa Alves, tendo praticado o
douto causídico todos atos processuais da resposta à acusação até as alegações finais, com fundamento no art.
22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.
P.R.I., arquivando-se após o trânsito em julgado.
Ceará-Mirim/RN, 29 de novembro de 2019.
CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
Juiz Eleitoral da 46ª Zona
Intimação - Ação Penal nº 2-66.2015.6.20.0005
Acusado: Germano Jácome Patriota.
Advogado: Felipe Cortez Meira de Medeiros (OAB/RN nº 3640).
Acusado: Alexandre Tawfic Hasbun.
Advogado dativo: Ricardo Rafael Bezerra Miranda (OAB/RN nº 6628).
Acusado: Márcio Rosevaldo Costa Alves.
Advogado dativo: Ricardo Rafael Bezerra Miranda (OAB/RN nº 6628).
INTIMAÇÃO
De ordem do Exmº Sr. juiz desta 46ª Zona Eleitoral, venho, por meio da presente, intimar as
partes e seus respectivos advogados, da sentença proferida no processo em tela, encaminhada para publicação
no “DJ-e” do dia 3/12/2019.
Dada e passada nesta Cidade de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e
nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (29/11/2019).
Maximiano Foeppel Uchôa
Assistente I da 46ª Zona Eleitoral

47ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL nº 094/2019 - 47ª ZE
o Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório da 47ª Zona Eleitoral, de ordem do Dr. Arthur Bernardo
Maia do Nascimento, MM. Juiz Eleitoral, Circunscrição do Rio Grande do Norte, na forma da lei,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em conformidade com os arts. 17 §
1° e 18 § 5º, da Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, que foram processados no Cadastro
Nacional de Eleitores no período de 15/11/2019 à 30/11/2019 os requerimentos de alistamento, transferência e
revisão dos eleitores constantes na relação em anexo, o qual é parte integrante deste edital, dos municípios de
Pendências/RN, Alto do Rodrigues/RN e Carnaubais/RN, foram previamente deferidos, ou incluídos em
diligência, conforme o caso.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
desta 47ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume.
Dado e passado aos dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezenove, no Município de
Pendências/RN, Eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei
e subscrevi.
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Luís Cláudio B Rodrigues
Chefe de Cartório

50ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

E D I T A L N.º 095/2019
A JUÍZA DA 50ª ZONA ELEITORAL, PARNAMIRIM, CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, DRA. ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA, no uso das suas atribuições legais etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial aos senhores
representantes dos partidos políticos e alistandos/eleitores, que se encontra à disposição dos interessados a
Listagem dos Eleitores que requereram alistamento eleitoral/transferência/revisão/segunda via e tiveram seus
requerimentos DEFERIDOS, nesta 50ª Zona Eleitoral – Parnamirim/RN, no período de 15 a 30 de novembro de
2019, para, querendo, recorrerem o partido político, no prazo de 10 (dez) dias, quanto às inscrições
(alistamentos) e transferências deferidas e o alistando/eleitor, no caso de indeferimento, no prazo de 5 (cinco)
dias, ambos contados da publicação do presente Edital, tudo nos termos dos arts. 17, caput e § 1º, 18, §§ 4º e
5º, todos da Res.-TSE n.º 21.538/2003 c/c art. 2º do Provimento n.º 02/2005-CRERN, de 1º de março de 2005.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral expedir o
presente Edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça eletrônico – DJe.
Dado e passado nesta cidade de Parnamirim/RN, em 02/12/2019. Eu, _______________ Gisele Eloá Lopes
Bernardino, Servidora Requisitada à 50ª Zona Eleitoral, digitei o presente Edital, o qual segue assinado pela MM.
Juíza Eleitoral.
Parnamirim, 02 de dezembro de 2019.
ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
PORTARIA N.º 005/2019
Dispõe sobre os requisitos para operações de alistamento eleitoral, transferência, revisão e emissão de segunda
via de título eleitoral, no âmbito da 50ª Zona Eleitoral (Parnamirim/RN)
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral, usando das atribuições que lhe são conferidas
pelos incisos IV, VII e IX, do art. 35, art. 55, § 1º, n. III, in fine, todos da Lei n.º 4.737/1965 (Código Eleitoral) c/c
arts. 9º a 19 e § 3º do art. 65, ambos da Resolução/TSE n.º 21.538/2003;
CONSIDERANDO o disposto no Provimento n.º 3/2010-CRE-RN, de 9 de fevereiro de 2010, e na
Recomendação n.º 1, de 8 de março de 2013, da CRE-RN;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer rotina procedimental única, de forma a facilitar os
trabalhos desenvolvidos nesta 50ª Zona Eleitoral, especialmente quanto aos procedimentos de alistamento,
transferência, segunda via e revisão eleitoral;
CONSIDERANDO consulta respondida pela Corregedoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, no
sentido de ser dispensada a retenção de cópias de documentos nas operações de Requerimentos de
Alistamento Eleitoral – RAEs (Ofício-Circular n.º 28/2017-CRE/RN);
CONSIDERANDO ainda a segurança trazida com a implantação do procedimento de coleta de dados
biométricos pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE;
RESOLVE:
Do alistamento eleitoral
Art. 1º Para realizar o alistamento eleitoral, o alistando deverá apresentar, ao servidor da Justiça
Eleitoral, o(s) original(is) do(s) seguinte(s) documento(s):
I – Um documento de identificação, podendo ser: cédula de identidade, certidão de nascimento, certidão de
casamento, certificado de quitação com o serviço militar, carteira de trabalho ou carteira expedida por órgão
criado por lei federal, controlador do exercício profissional ou, ainda, instrumento público do qual se infira, por
direito, ter o requerente a idade mínima de 16 anos e do qual constem, também, os demais elementos
necessários à sua qualificação;
II – Um comprovante de residência (expedido no período compreendido entre os 3 meses anteriores ao
requerimento) do Município, podendo ser: fatura de água, luz, telefone, nota ou cupom fiscal, envelope de
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correspondência, contrato de locação, contrato particular de compra e venda, escritura de imóvel, cheque
bancário do correntista entre outros, em nome do alistando ou de seus parentes em até segundo grau, na linha
reta, ou colateral por consanguiniedade, até segundo grau, ou esposo ou companheiro, ou por afinidade até o
primeiro grau, ocasião em que o servidor/operador certificará tal constatação, juntando ao requerimento certidão
do Sistema Elo, se já não estiver comprovado documentalmente;
III - Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Ministério da Fazenda, se houver; e
IV- Se o alistando alegar vínculo, documento original que comprove ter o alistando vínculo profissional,
patrimonial ou comunitário (art. 65 da Resolução/TSE n.º 21.538/2003), caso em que no Cadastro Eleitoral
deverá constar o endereço atinente ao vínculo.
§1º Quando o alistando residir em imóvel locado e não houver contrato escrito, não sendo o caso de
que cuida a parte final do inciso II, deverá apresentar, para comprovação de residência no Município,
comprovante de residência em nome do locador e declaração firmada por este de que o alistando reside naquele
local, na qual constará o nome completo da pessoa cujo nome conste do comprovante de residência, sua
assinatura e o número de sua inscrição eleitoral ou outro documento de identidade.
§2º Não haverá obrigação de apresentação de comprovante de residência para o requerente que seja natural
deste Município de Parnamirim (antigo Eduardo Gomes) ou, ainda que nascido em Município diverso, tenha sido
registrado no cartório de registro civil de Parnamirim, sendo obrigatória, nesta hipótese, declinar endereço neste
município, para fim de registro no Cadastro Eleitoral.
§3º Tratando-se de eleitor do sexo masculino, maior de 18 (dezoito) anos e até 45 (quarenta e cinco) anos de
idade, somente poderá proceder ao alistamento se apresentar original do certificado de quitação do serviço
militar (carteira de reservista ou certificado de dispensa de incorporação) ou outro documento que comprove a
quitação com o Serviço Militar.
Da transferência eleitoral
Art. 2º Para requerer a transferência de inscrição eleitoral, o eleitor apresentará ao servidor da Justiça
Eleitoral a documentação prevista nos incisos do artigo anterior, podendo, nesta situação, utilizar-se de carteira
nacional de habilitação como documento de identidade, e, se for o caso, a prevista no §1º do mesmo artigo,
acompanhada, quando possível, do título de eleitor, o qual será retido e ficará anexo ao respectivo requerimento.
§ 1º Somente poderá requerer transferência o eleitor que estiver residindo neste Município de
Parnamirim ou ter vínculo com ele há, no mínimo 3 (três) meses e, ainda, quando transcorrido pelo menos um
ano do alistamento ou da última transferência.
§ 2º Aplica-se o disposto no § 2.º do artigo anterior à transferência de domicílio eleitoral.
Da revisão de dados
Art. 3º O eleitor que pretenda alterar ou retificar seus dados no Cadastro Eleitoral, a exemplo do nome,
data de nascimento, filiação e endereço, deverá apresentar original do documento no qual se constate a
alteração/retificação a ser feita.
Da segunda via do título eleitoral
Art. 4º Nos casos de perda, extravio, furto, roubo, inutilização ou dilaceração do título eleitoral, poderá o eleitor
requerer segunda via do título, apresentando, para tanto, original da carteira de identidade, carteira nacional de
habilitação ou outro documento oficial com fotografia ou, ainda, em último caso, certidão de nascimento ou
casamento.
Disposições finais
Art. 5º A não apresentação dos documentos necessários à realização das operações de alistamento,
transferência, revisão e segunda via ou a apresentação de documentos que não guardem relação com o alegado
pelo requerente, ou, ainda, que não se mostrem suficientes à comprovação do endereço/vínculo, poderá ensejar
o indeferimento, de plano, pelo Juiz Eleitoral, do pedido do alistando/eleitor, independentemente da realização de
diligência.
Art. 6º Os servidores, no momento do atendimento ao eleitor, deverão aferir, conforme os critérios estabelecidos
nesta Portaria, se os documentos atestam ou não o vínculo com o Município, orientando, sempre que
necessário, o reforço da prova, a fim de que não haja necessidade de que o Requerimento de Alistamento
Eleitoral – RAE seja diligenciado.
Parágrafo único. Caso o eleitor insista em submeter o Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE à apreciação
judicial sem que haja suficiente prova documental, deve ser advertido pelo servidor dos termos da presente
Portaria, bem como de que a diligência é instrumento que serve, exclusivamente, para amparar a convicção do
Magistrado, não podendo ser empregada como um reforço da documentação.
Art. 7º Somente nos requerimentos de alistamento/transferência em que houver suspeita de violação da
legislação eleitoral ou não houver comprovação de residência/vínculo, não sendo o caso de dispensa, após
realizada diligência em que seja verificado que o alistando/eleitor não possui vínculo domiciliar com o Município,
será aberta vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, ou quando assim o requerer expressamente o
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Órgão Ministerial, devendo o Chefe do Cartório Eleitoral, ou seu substituto legal, expedir mandado de
averiguação de domicílio, a fim de constatar se o eleitor/alistando possui ou não o vínculo declinado no
requerimento.
Art. 8º Não haverá retenção de documento original do alistando/eleitor, salvo o título eleitoral quando
houver, nos casos de transferência, revisão ou segunda via.
Art. 9º Fica dispensada a retenção de cópias reprográficas dos documentos originais apresentados pelo
eleitor quando da realização das operações de Requerimentos de Alistamento Eleitoral – RAEs.
Art. 10 Admite-se, ainda, para fim de identificação do eleitor e realização de operações de RAEs, a
apresentação de documento oficial em formato digital, a exemplo do e-Título e Identificação Nacional Civil – INC.
Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral.
Art. 12 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e encaminhe-se cópia desta Portaria ao Ministério Público Eleitoral.
Parnamirim, RN, 28 de novembro de 2019.
ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

52ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL n° 29/2019 - 52ª ZE
O Exmo. Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, M. Juiz desta 52a Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, que, de conformidade com o §6°
do art. 45 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro) c/c o §1° do art. 17 e §5° do art.
18, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003, encontra(m)-se no Cartório Eleitoral desta jurisdição, relação(ões)
de requerimento(s) de ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE TÍTULO
ELEITORAL E/OU REVISÃO DE DADOS CADASTRAIS feito(s) no período compreendido entre 1º/11/2019 e
30/11/2019.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o M. Juiz desta
circunscrição eleitoral, que fosse publicado o presente Edital, no local público de costume deste Fórum Eleitoral e
no DJe, podendo qualquer legitimado, querendo, interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts.
17, §1°, e 18, §5°, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Dado e passado nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos dois dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezenove (02/12/2019). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe do Cartório da 52ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
João Henrique Bressan de Souza
Juiz Eleitoral

53ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 053/2019
De ordem do Exmo. Doutor Michel Mascarenhas Silva, Juiz Eleitoral nesta 53ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais e conforme determinam a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro) e o
§ 1º do art. 17, e § 5º do art. 18 da Resolução nº 21.538/2003, torno público, a quem possa interessar, que se
encontra disponível para consulta, no Cartório Eleitoral os requerimentos de INSCRIÇÃO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO e 2ª VIA dos eleitores que se encontram no RELATÓRIO DE TÍTULOS IMPRESSOS PARA
AFIXAÇÃO, com data de Processamento de 16/11/2019 a 30/11/2019.
E, para que ninguém venha alegar ignorância, mandou expedir o presente, que vai afixado no local de costume,
podendo qualquer partido político impugnar os pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via, no prazo
de 10 (dez) dias, a partir de sua publicação.
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Dado e passado ao(s) 02 (dois) dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove (2019). Eu,_____
Handrick Dutra de Mello Nunes - Chefe de Cartório digitei, conferi e assinei o presente edital.
Handrick Dutra de Mello Nunes
Chefe de Cartório da 53ª ZE/RN

54ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Representação nº 128-95.2017.6.20.0054
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Sigiloso
Advogado: Ana Paula da Costa Pereira, OAB/RN 7406
Despacho
Tendo em vista que a documentação juntada aos autos faz referência ao ano de 2019, determino que a
defesa diligencie, no prazo de 03 (três) dias, informando se a representada exercia atividade remunerada no ano
de 2015, acostando a documentação comprobatória.
Manifestando-se a defesa, faça-se nova vista dos autos ao Ministério Público.
Assú/RN, 14 de novembro de 2019.
Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas
Juíza da 54ª Zona Eleitoral
Ação Penal nº 194-58.2014.6.20.0029
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciada: Luzia Lúcia Cavalcante
DECISÃO
Vistos, etc...
Trata-se de Processo de Ação Penal aberta em face de Luzia Lucia Cavalcante, por suposto fato tipificado pelo
artigo 289 do Código Eleitoral.
Realizada audiência com finalidade de proposta de suspensão condicional do processo, a acusada optou por
aceitar a proposta feita pelo Ministério Público Eleitoral.
A proposta de suspensão condicional do processo foi cumprida conforme certidão de fls. 70. O Ministério Público
Eleitoral, em parecer, pugnou pela extinção da punibilidade do acusado (fl. 73).
É o que basta relatar. Decido.
Como de fato consta prova do cumprimento das condições impostas pela suspensão
condicional do processo por parte do acusado, JULGO EXTINTA a punibilidade de LUZIA LUCIA CAVALCANTE,
com fundamento no art. 89, parágrafo único, da Lei 9.099/95, com o competente registro, a título de impedimento
de concessão do mesmo benefício pelo prazo de 05 (cinco anos).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao MPE.
Após providências a cargo do Cartório Eleitoral, arquive-se os autos com as devidas cautelas.
Assu/RN, 27 de outubro de 2017.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz Eleitoral da 29ª Zona
ATOS ADMINISTRATIVOS
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PC nº 186-07.2016.6.20.0031
PROCESSO Nº: 186-07.2016.6.20.0031
PROTOCOLO Nº 83.380/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PC DO B - PARAÚ
CNPJ
: 15.833.896/0001-67
Nº CONTROLE: P65000417736RN3528438
DATA ENTREGA: 31/10/2016 às 21:13:43
DATA GERAÇÃO: 31/05/2019 às 16:19:46
ADVOGADO: IGOR OLIVEIRA CAMPOS, OAB: 6759/RN
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Comunista do Brasil – PC do B referente ao pleito eleitoral municipal
do ano de 2016.
Não foi apresentada nenhuma impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, tendo em vista que considerou que a(s)
falha(s) indicada(s) no parecer comprometem a regularidade das contas (fls. 18/19v).
Na análise do Cartório Eleitoral, foram identificadas as seguintes falhas:
“1.1.1. Relatórios financeiros de campanha:
Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
RECURSOS ARRECADADOS SEM ENVIO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA
Nº
DATA
CNPJ
/ NOME
RECIBO
¹ VALOR ² %
CONTROL
CPF
ELEITORA R$
E
L
30/09/2016 25.795.435 ANTONIO CARLOS PEIXOTO P6500041
100,00
00,4000
P65000417
/0001-09
NUNES
7736RN00
736RN352
0001E
8438
30/09/2016 25.795.435 ANTONIO CARLOS PEIXOTO P6500041
150,00
00,6000
P65000417
/0001-09
NUNES
7736RN00
736RN352
0002E
8438
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
Este examinador entende que a falha indicada neste ponto não tem aptidão para, isoladamente, desaprovar a
presente prestação de contas, pois apesar de ter o prestador de contas descumprido sua obrigação de entregar
os relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, temos que a inclusão dos
recursos recebidos na prestação de contas final sana tal irregularidade. Assim, a falha indicada neste ponto é
geradora de mera ressalva.”
“1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 48 da
Resolução TSE nº 23.463/2015): Extratos da(s) conta(s) bancárias.
A falha indicada neste ponto é consequência da ausência de abertura de conta bancária, razão pela qual a
consequência desta será analisada no ponto que trate deste assunto.”
“4.1.
Não foram informados os dados referentes à conta bancária no extrato eletrônico e na prestação de
contas, impossibilitando o confronto entre a data de pagamento de despesas e a data da abertura da conta
bancária, impedindo a aferição de regularidade no cumprimento dos requisitos para realização de gastos, nos
termos do art. 30 da Resolução TSE nº 23.463/2015, o que configura restrição ao exame.
A falha indicada neste ponto é consequência da ausência de abertura de conta bancária, razão pela qual a
consequência desta será analisada no ponto que trate deste assunto.”
“6.1.
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação
de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 7º e 48, II, a, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, impossibilitando a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
6.3.
Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada e
nos extratos eletrônicos, o que implica em restrição ao exame.
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6.4.
Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada,
implicando restrição ao exame.
Vamos analisar os itens 6.1, 6.3 e 6.4.
Não foi cumprido o previsto no art. 7º da Resolução n.º 23.463/2015, pois, segundo consta nos presentes autos,
não foi aberta nenhuma conta bancária, destacando que, segundo o § 2º do referido artigo, o previsto no art. 7º
deve ser cumprido mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros. A seguir,
consta a transcrição do citado artigo.
Art. 7º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
a) pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
b) pelos partidos políticos, até 15 de agosto de 2016, caso ainda não tenha sido aberta a conta de que trata o
inciso III do art. 3º desta resolução.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que
não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§ 3º Os candidatos a vice-prefeito não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os
respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas
em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, §
2º).
A falha indicada neste item é grave e possui aptidão para provocar a desaprovação das contas.”
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas (fls. 20).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
No que se refere ao 1.1.1 conclui-se que se trata de falha formal sem a aptidão para desaprovar estas contas,
sendo geradora de mera ressalva.
Analisando as demais falhas indicadas acima, conclui-se que tratam-se de vícios graves e relevantes que
justificam a desaprovação da prestação de conta, pois comprometem a confiabilidade da presente prestação de
contas. Neste sentido, temos os seguintes julgados.
Nesse sentido, vamos observar os seguintes julgados:
“DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIADE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo desaprovadas
as contas de campanha referentes às Eleições 2016.
2. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
reproduzir as razões apresentadas no recurso especial e a afirmar, genericamente, que a hipótese dos autos
diverge dos precedentes apontados na decisão agravada. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta (Súmula
nº 26/TSE).
3. Ainda que superado o aludido óbice, nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da
Res-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não
haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui irregularidade
grave e insanável apta a acarretar a desaprovação das contas.
4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior (Súmula nº 30/TSE).
5. Por fim, no caso, não existe similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados. Incide,
portanto, a Súmula nº 28/TSE, que dispõe que não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial nos casos em que não há similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
“DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL
COM
AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DECONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E
SPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reduzir a
sanção de suspensão das cotas do fundo partidário para o período de 1 (um) mês.
2. Nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015,
a abertura de conta bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros.
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3. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancaria comprometeu a
confiabilidade da prestação de contas do recorrente, razão pela qual a desaprovou. Dessa forma, o acórdão
regional está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que referida omissão é vício grave e relevante
que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 0000568-28.2016.6.26.0000 - SÃO PAULO – SP, Acórdão
de 30/10/2018, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233,
Data 26/11/2018, Página 59/60)”
Diante de todo o exposto, considerando que as falhas graves acima indicadas comprometem a regularidade das
presentes contas, em consonância com o Parecer Conclusivo do Cartório Eleitoral e com o Parecer do Ministério
Público, JULGO DESAPROVADA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Suspenda-se o repasse das cotas do fundo partidário à Direção Municipal do PC DO B DE PARAÚ/RN, pelo
prazo de 04 (quatro) meses, com início no ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão, nos termos
do art. 25 da Lei n.º 9.504/97 e art. 68, §§ 3º e 5º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado, comunique-se:
a) ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RN através do Sistema SICO; e,
b) aos Diretórios Estadual e Nacional do partido através do e-mail informado no Sistema SGIP e, na ausência
deste, pelos Correios.
Adotadas as providências, arquive-se o presente com as cautelas legais.
Assú/RN, 27 de novembro de 2019.
ALINE DANIELE BELÉM CORDEIRO LUCAS
Juíza da 54ª Zona Eleitoral
PC nº 205-13.2016.6.20.0031
PROCESSO Nº: 205-13.2016.6.20.0031
PROTOCOLO Nº 83.372/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : MARIA DA GUIA PEIXOTO FELIX - 55999 - VEREADOR - PARAÚ
CNPJ
: 25.799.281/0001-15
Nº CONTROLE: 559991317736RN0740814
DATA ENTREGA: 31/10/2016 às 19:57:39
DATA GERAÇÃO: 31/05/2019 às 16:37:59
PARTIDO POLÍTICO: PSD
ADVOGADO: IGOR OLIVEIRA CAMPOS, OAB: 6759/RN
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de candidato ao cargo de vereador referente ao pleito eleitoral municipal do
ano de 2016.
Não foi apresentada nenhuma impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, tendo em vista que considerou que a(s)
falha(s) indicada(s) no parecer comprometem a regularidade das contas (fls. 19/19v).
Na análise do Cartório Eleitoral, foi identificada a seguinte falha:
“4.8.
Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando
a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso
como de origem não identificada (arts. 18, I, 11, § 3º e 26, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 225

Natal, terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Página 51

DATA
HISTÓRICO
OPERAÇÃO
VALOR (R$)
1 - BCO BRASIL - 214 - 00000000000000392839
05/09/2016
CHEQUE DEVOLVIDO SEM 203 - DEVOLUÇÃO DE 1.800,00
FUNDO
CHEQUES
Conforme consta nos extratos bancários de fls. 14, ocorreu a emissão do Cheque de número 850001 e o mesmo
foi devolvido por estar sem fundos. Ou seja, a candidata contraiu uma despesa no valor de R$ 1.800,00 e não
declarou a mesma na presente prestação de contas, bem como não declarou a origem dos recursos para efetuar
o pagamento de tal despesa.
A falha indicada neste item é grave e possui aptidão para provocar a desaprovação das contas.”
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas (fls. 20).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Analisando a falha indicada no item 4.8, concluímos que refere-se a omissão de recurso e despesa, posto que a
candidata emitiu um cheque para o pagamento de uma despesa no valor de R$ 1.800,00 e esta não foi
declarada nos presentes autos, bem como não foi declarado o recurso utilizado para o seu pagamento.
Acontece que a omissão de receitas ou de despesas em prestação de contas, por si só, é considerada vício que
impede o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
No sentido do acima exposto, vamos observar os julgados a seguir.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Não há omissão no acórdão regional, tampouco violação aos arts. 275, II, 4°, do Código Eleitoral e 5°, XXXV,
LIV e LV, da CF/88, quando o Tribunal Regional manifesta-se cuidadosamente sobre os vícios encontrados na
prestação de contas.
2. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não cabe inovação de tese defensiva em embargos de
declaração.
3. A omissão de despesas em prestação de contas é vício que impede o efetivo controle das contas pela Justiça
Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
4. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois, para se chegar à conclusão de que os gastos
omitidos foram insignificantes no contexto dos recursos movimentados na campanha, seria necessário examinar
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. In casu, não se constataram erros formais ou materiais, mas, sim, duas omissões de despesas.
6. Agravo regimental não provido.
(TSE - RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 80725 - TERESINA – PI, Acórdão
de 23/06/2015, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
189, Data 05/10/2015, Página 138)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS - TRÂNSITO DE RECURSOS FORA DA CONTA BANCÁRIA - EMISSÃO
EXTEMPORÂNEA DE RECIBOS ELEITORAIS - IRREGULARIDADES GRAVE E INSANÁVEIS INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A omissão de despesas e receitas na prestação de contas, evidenciando o trânsito de recursos financeiros
fora da conta bancária de campanha, constitui falha de natureza grave e insanável, afrontando o art. 3º. III e art
12 da Res. TSE nº 23.406/2014.
2. Ainda, a emissão extemporânea de recibos eleitorais, maiormente após a prestação de contas finais, também
constitui falha de natureza gravosa, atraindo a pecha da insanabilidade, seguindo os precedentes desta Corte.
3. Tendo em vista a miríade de irregularidades nas contas do requerente, todas de natureza incorrigível, não
sendo viável, por seu turno, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.
(TRE/RN, PC - PRESTACAO DE CONTAS n 895-09.2014.620.0000 - Natal/RN, ACÓRDÃO n 301/2015
de 14/07/2015, Relator(a) VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 15/07/2015, Página 03)
Diante de todo o exposto, considerando que a falha grave acima indicada compromete a regularidade das
presentes contas, em consonância com o Parecer Conclusivo do Cartório Eleitoral e com o Parecer do Ministério
Público, JULGO DESAPROVADA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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Tendo em vista o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, conforme determinado no art. 74 da Resolução n.º
23463/2015, o Ministério Público Eleitoral deve retirar as cópias que entender necessárias para a adoção das
providências cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Assú/RN, 27 de novembro de 2019.
ALINE DANIELE BELÉM CORDEIRO LUCAS
Juíza da 54ª Zona Eleitoral
PC nº 180-69.2017.6.20.0029
Prestação de Contas nº 180-69.2017.6.20.0029
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Município: Ipanguaçu
SENTENÇA
1. Relatório.
Trata-se de comunicação do Cartório Eleitoral informando que não foram apresentadas as contas anuais do
ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB DE IPANGUAÇU/RN
relativas ao exercício financeiro de 2016.
Os representantes do diretório estadual foram citados para prestar a prestação de contas ou a declaração de
ausência de movimentação de recursos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Entretanto, o prazo transcorreu,
não havendo nenhuma manifestação.
O Ministério Público opinou pela declaração das contas como não prestadas.
2. Fundamentação.
A respeito do tema, a legislação sobre partidos políticos determina que a prestação de contas anual deve ser
enviada ao órgão da Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente, conforme art. 32, caput, da Lei nº
9.096/1995 e 28, caput, da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Ademais, o art. 37-A da citada lei dispõe que a falta de prestação de contas acarretará a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
A Resolução n.º 23464/2015, em seu art. 48, trata especificamente dos casos de contas não prestadas:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
§ 1ºJulgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o Tribunal Superior Eleitoral deve
encaminhar os autos ao Ministério Público Eleitoral para os fins do art. 28, III, da Lei nº 9.096, de 1995.
§ 2ºO órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a
devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos
ou repassados.
No caso dos autos, foi observada a ausência da prestação de contas anual do partido político supramencionado,
referente ao exercício de 2016, já que, após a citação, o partido e o seu presidente permaneceram inertes.
3. Dispositivo.
ANTE O EXPOSTO, após a análise dos autos, e com fulcro no art. 37-A da Lei n.º 9.096/1995, bem como no art.
46, IV, a, da Resolução/TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS ANUAIS DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE IPANGUAÇU/RN, referentes ao exercício financeiro de 2016, ficando
suspensas, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o Partido permanecer omisso.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Ciência ao órgão do Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, comunique-se:
a) ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RN através do Sistema SICO; e,
b) aos Diretórios Estadual e Nacional do partido através do e-mail informado no Sistema SGIP e, na ausência
deste, pelos Correios.
Após as providências, arquive-se.
Assú/RN, 26 de novembro de 2019.
ALINE DANIELE BELÉM CORDEIRO LUCAS
Juiza da 54ª Zona Eleitoral
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 046/2019
A Exma. Dra. Suzana Paula de Araújo Dantas Correa, Juíza Eleitoral em Substituição da 54ª Zona Eleitoral de
Assú, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital, com prazo de 10 (dez) dias, virem ou dele
conhecimento tiverem, que, fica INTIMADO o mesário faltoso abaixo relacionado, para que, no prazo de 30
(trinta) dias, apresentar defesa ou comparecer ao cartório eleitoral para emissão e posterior pagamento de multa
no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), referente à ausência aos trabalhos eleitorais no 2º
turno das Eleições 2018, para o qual foi convocado:
MESÁRIO/INS. ELEITORAL
FLAVIA JACIELY DE SOUZA GOIS
Inscrição Eleitoral: 030941121619

FILIAÇÃO
Pai: Fco. José Basílio de Gois
Mãe: Mª Joelma de Souza Gois

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou a MM. Juíza Eleitoral, que expedisse o presente
Edital, o qual será afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônica – TRE/RN. Dado e
passado nesta cidade de Assú, Estado do Rio Grande do Norte, aos 02 (dois) dias do mês de dezembro do ano
de 2019. Eu ____________, (Aledson de Souza Moura), Chefe de cartório da 54ª Zona Eleitoral, o fiz digitar o
presente que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
Suzana Paula de Araújo Dantas Correa
Juíza Eleitoral da 54ª Zona

58ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo nº 20-83.2019.6.20.0058
Processo nº 20-83.2019.6.20.0058 (Prestação de Contas Partidária)
Protocolo nº 15.715/2019
Assunto: Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - Exercício 2018
Requerente: Partido da Mobilização Nacional - PMN
Município: Baraúna/RN
Advogado: Pedro Fernandes de Queiroz Júnior – OAB/RN Nº 6.452
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Visto em correição
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido em epígrafe, referente
ao exercício financeiro do ano de 2018.
Após regular despacho (fls. 06), foi expedido e publicado o Edital nº 13/2019 – 58ZE (fls. 07/08v).
Decorrido o prazo para impugnação, o Órgão Técnico de análise de contas da 58ª Zona Eleitoral elaborou
Relatório Final de Análise (fls. 13/13v), prestando as informações exigidas na Res. TSE n.º 23.546/2017, assim
como se manifestando pela homologação da declaração apresentada.
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Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela homologação da declaração de
ausência de movimentação financeira (fls. 15/15v).
É o que interessa relatar. Decido.
2. FUNDAMENTOS – INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL – RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017
C/C LEI Nº 9.504/1997
Os partidos políticos estão obrigados a apresentar anualmente à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício
findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, conforme determina o art. 32 da Lei n.º 9.096/95.
Referida obrigação subsiste mesmo na hipótese de ausência de movimentação financeira.
A permissibilidade para a apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira por parte dos
partidos políticos no âmbito municipal foi instituída pela Lei nº 13.165/2015, a qual inseriu o §4º, art. 32, da Lei
dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), in verbis:
Art. 32.
(...)
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Cumpre ressaltar que a Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualmente em vigor, introduziu novas regras sobre
finanças e a contabilidade dos partidos políticos, bem como alterou substancialmente o rito processual dos
processos de prestações de contas partidárias.
Com efeito, compulsando os autos, verifico que restou perfeitamente obedecido o rito processual introduzido pela
Resolução em vigor, de modo que foi oportunizado ao partido em epígrafe o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
No que concerne ao mérito, verifico que as informações relativas ao recebimento de recursos do fundo partidário,
movimentações bancárias e emissão de recibos eleitorais, coletadas nos sistemas informatizados do Tribunal
Superior Eleitoral, não indicam ter havido movimentação financeira pelo Partido.
Observa-se, outrossim, que, após publicação de edital, não houve impugnação à declaração de ausência de
movimentação financeira apresentada pelo órgão partidário municipal.
Assim sendo, entendo que assiste razão ao representante do Ministério Público Eleitoral e ao Órgão Técnico,
quando compreendem atendidas as determinações da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.546/2017,
posto não haver informações que contradigam a declaração de ausência de movimentação financeira
apresentada, o que impõe a sua homologação para fins de reconhecimento da regularidade do Partido em tela
quanto à obrigatoriedade de prestar suas contas à Justiça Eleitoral.
3. DISPOSITIVO
Isto posto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral e com o relatório de análise do órgão
técnico, HOMOLOGO a declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido da
Mobilização Nacional - PMN de Baraúna/RN, referente ao exercício do ano de 2018, e determino seu imediato
arquivamento, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas,
conforme prevê o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Transcorrido in albis o prazo para recurso, proceda-se as devidas notações no sistema SICO e, em seguida,
arquivem-se os autos, com baixa.
Mossoró/RN, 28 de novembro de 2019.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz da 58ª Zona Eleitoral

Processo nº 19-98.2019.6.20.0058
Processo nº 19-98.2019.6.20.0058
Protocolo nº 15.712/2019
Assunto: Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - Exercício 2018
Requerente: Partido Democracia Cristã - DC
Município: Baraúna/RN
Advogado: Pedro Fernandes de Queiroz Júnior – OAB/RN Nº 6.452
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Visto em correição
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Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido em epígrafe, referente
ao exercício financeiro do ano de 2018.
Após regular despacho (fls. 06), foi expedido e publicado o Edital nº 13/2019 – 58ZE (fls. 07/08v).
Decorrido o prazo para impugnação, o Órgão Técnico de análise de contas da 58ª Zona Eleitoral elaborou
Relatório Final de Análise (fls. 13/13v), prestando as informações exigidas na Res. TSE n.º 23.546/2017, assim
como se manifestando pela homologação da declaração apresentada.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela homologação da declaração de
ausência de movimentação financeira (fls. 15/15v).
É o que interessa relatar. Decido.
2. FUNDAMENTOS – INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL – RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017
C/C LEI Nº 9.504/1997
Os partidos políticos estão obrigados a apresentar anualmente à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício
findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, conforme determina o art. 32 da Lei n.º 9.096/95.
Referida obrigação subsiste mesmo na hipótese de ausência de movimentação financeira.
A permissibilidade para a apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira por parte dos
partidos políticos no âmbito municipal foi instituída pela Lei nº 13.165/2015, a qual inseriu o §4º, art. 32, da Lei
dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), in verbis:
Art. 32.
(...)
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Cumpre ressaltar que a Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualmente em vigor, introduziu novas regras sobre
finanças e a contabilidade dos partidos políticos, bem como alterou substancialmente o rito processual dos
processos de prestações de contas partidárias.
Com efeito, compulsando os autos, verifico que restou perfeitamente obedecido o rito processual introduzido pela
Resolução em vigor, de modo que foi oportunizado ao partido em epígrafe o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
No que concerne ao mérito, verifico que as informações relativas ao recebimento de recursos do fundo partidário,
movimentações bancárias e emissão de recibos eleitorais, coletadas nos sistemas informatizados do Tribunal
Superior Eleitoral, não indicam ter havido movimentação financeira pelo Partido.
Observa-se, outrossim, que, após publicação de edital, não houve impugnação à declaração de ausência de
movimentação financeira apresentada pelo órgão partidário municipal.
Assim sendo, entendo que assiste razão ao representante do Ministério Público Eleitoral e ao Órgão Técnico,
quando compreendem atendidas as determinações da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.546/2017,
posto não haver informações que contradigam a declaração de ausência de movimentação financeira
apresentada, o que impõe a sua homologação para fins de reconhecimento da regularidade do Partido em tela
quanto à obrigatoriedade de prestar suas contas à Justiça Eleitoral.
3. DISPOSITIVO
Isto posto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral e com o relatório de análise do órgão
técnico, HOMOLOGO a declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido
Democracia Cristã - DC de Baraúna/RN, referente ao exercício do ano de 2018, e determino seu imediato
arquivamento, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas,
conforme prevê o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Transcorrido in albis o prazo para recurso, proceda-se as devidas notações no sistema SICO e, em seguida,
arquivem-se os autos, com baixa.
Mossoró/RN, 28 de novembro de 2019.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz da 58ª Zona Eleitoral

Processo nº 18-16.2019.6.20.0058
Processo nº 18-16.2019.6.20.0058 (Prestação de Contas Partidária)
Protocolo nº 15.619/2019
Assunto: Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - Exercício 2018
Requerente: Partido Solidariedade - SDD
Município: Serra do Mel/RN
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Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa – OAB/RN Nº 7.719
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Visto em correição
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido em epígrafe, referente
ao exercício financeiro do ano de 2018.
Após regular despacho (fls. 06), foi expedido e publicado o Edital nº 13/2019 – 58ZE (fls. 07/08v).
Decorrido o prazo para impugnação, o Órgão Técnico de análise de contas da 58ª Zona Eleitoral elaborou
Relatório Final de Análise (fls. 13/13v), prestando as informações exigidas na Res. TSE n.º 23.546/2017, assim
como se manifestando pela homologação da declaração apresentada.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela homologação da declaração de
ausência de movimentação financeira (fls. 15/15v).
É o que interessa relatar. Decido.
2. FUNDAMENTOS – INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL – RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017
C/C LEI Nº 9.504/1997
Os partidos políticos estão obrigados a apresentar anualmente à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício
findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, conforme determina o art. 32 da Lei n.º 9.096/95.
Referida obrigação subsiste mesmo na hipótese de ausência de movimentação financeira.
A permissibilidade para a apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira por parte dos
partidos políticos no âmbito municipal foi instituída pela Lei nº 13.165/2015, a qual inseriu o §4º, art. 32, da Lei
dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), in verbis:
Art. 32.
(...)
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Cumpre ressaltar que a Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualmente em vigor, introduziu novas regras sobre
finanças e a contabilidade dos partidos políticos, bem como alterou substancialmente o rito processual dos
processos de prestações de contas partidárias.
Com efeito, compulsando os autos, verifico que restou perfeitamente obedecido o rito processual introduzido pela
Resolução em vigor, de modo que foi oportunizado ao partido em epígrafe o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
No que concerne ao mérito, verifico que as informações relativas ao recebimento de recursos do fundo partidário,
movimentações bancárias e emissão de recibos eleitorais, coletadas nos sistemas informatizados do Tribunal
Superior Eleitoral, não indicam ter havido movimentação financeira pelo Partido.
Observa-se, outrossim, que, após publicação de edital, não houve impugnação à declaração de ausência de
movimentação financeira apresentada pelo órgão partidário municipal.
Assim sendo, entendo que assiste razão ao representante do Ministério Público Eleitoral e ao Órgão Técnico,
quando compreendem atendidas as determinações da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.546/2017,
posto não haver informações que contradigam a declaração de ausência de movimentação financeira
apresentada, o que impõe a sua homologação para fins de reconhecimento da regularidade do Partido em tela
quanto à obrigatoriedade de prestar suas contas à Justiça Eleitoral.
3. DISPOSITIVO
Isto posto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral e com o relatório de análise do órgão
técnico, HOMOLOGO a declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido
Solidariedade - SDD de Serra do Mel/RN, referente ao exercício do ano de 2018, e determino seu imediato
arquivamento, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas,
conforme prevê o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Transcorrido in albis o prazo para recurso, proceda-se as devidas notações no sistema SICO e, em seguida,
arquivem-se os autos, com baixa.
Mossoró/RN, 28 de novembro de 2019.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz da 58ª Zona Eleitoral
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PROTOCOLO Nº: 76.585/2016

PROCESSO Nº: 105-06.2018.6.20.0058
PROTOCOLO Nº: 76.585/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB (ATUAL PARTIDO REPUBLICANOS)
MUNICÍPIO: SERRA DO MEL/ RN
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Visto em correição.
Trata-se de Processo de apuração de omissão no dever de prestar contas, donde se noticia que o Partido
Político em epígrafe deixou de prestar contas dentro do prazo final previsto no art. 45, da Res. TSE nº
23.463/2015 (art. 29, inciso III, da Lei nº 9.504/97).
Os autos foram instruídos com os extratos bancários disponíveis, bem como com as informações relativas a
eventual recebimento de recursos do fundo partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, conforme
fls. 06/08.
Após notificação pessoal do representante da agremiação (mandado e AR às fls. 09/10), o omisso deixou
transcorrer o prazo concedido, sem que apresentasse as contas ou apresentasse qualquer manifestação,
conforme certidão às fls. 11.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pelo julgamento das contas como não
prestadas (peça às fls. 14).
Brevíssimo relatório.
Conclusos para julgamento, decido.
Prevê o art. 45, caput, Res. TSE nº 23.463/2015, que "as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º
de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III)".
Decorrido o prazo para apresentação das contas sem que estas tenham sido prestadas, o candidato/partido será
notificado para manifestar-se no prazo de setenta e duas horas (Art. 45, §4º, IV, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
No caso dos autos, constata-se que o Partido Político não efetivou a entrega de sua prestação de contas até o
prazo final, permanecendo omisso mesmo após notificação pessoal de seu representante para prestar contas.
Uma vez que constatada a ausência de apresentação dos documentos obrigatórios, que constituem a própria
prestação de contas, há de se proceder à aplicação do o art. 68, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº
23.463/2015, transcrito a seguir:
Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): (…) IV - pela
não prestação, quando, observado o disposto no § 1º; a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 4º do
art. 45, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Como consequência do julgamento das contas de partido político como não prestadas, o art. 73, inciso II e § 1º,
também da Resolução TSE nº 23.463/2015, determina a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário até que seja regularizada a situação pelo prestador de contas. Neste sentido, vale registrar a
literalidade dos dispositivos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: (…) II - ao partido político, a
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário. § 1º Após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar a
incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
Posto isso, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, em consonância com o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro – PRB (atual
Partido Republicanos) de Serra do Mel/RN, por ter permanecido omisso após notificação pessoal para prestar
contas, o que faço com fundamento no art. 68, inciso IV, alínea "a", parte inicial, da Res. TSE nº 23.463/2015.
Em consequência, nos termos do art. 73, inciso II e § 1º, da mencionada Resolução, CONDENO o partido
político à perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, até que seja regularizada a situação, o
que poderá ser requerido mesmo após o trânsito em julgado desta sentença.
Publique-se no DJE do TRE-RN. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Após o trânsito em julgado, proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Mossoró/RN, 28 de novembro de 2019.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz Eleitoral da 58ª Zona
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PROCESSO Nº: 102-51.2018.6.20.0058
PROCESSO Nº: 102-51.2018.6.20.0058
PROTOCOLO Nº: 76.593/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PTdoB (ATUAL AVANTE)
MUNICÍPIO: SERRA DO MEL/ RN
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Visto em correição.
Trata-se de Processo de apuração de omissão no dever de prestar contas, donde se noticia que o Partido
Político em epígrafe deixou de prestar contas dentro do prazo final previsto no art. 45, da Res. TSE nº
23.463/2015 (art. 29, inciso III, da Lei nº 9.504/97).
Os autos foram instruídos com os extratos bancários disponíveis, bem como com as informações relativas a
eventual recebimento de recursos do fundo partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, conforme
fls. 06/08.
Após notificação pessoal do representante da agremiação (mandado e AR às fls. 11/12), o omisso deixou
transcorrer o prazo concedido, sem que apresentasse as contas ou apresentasse qualquer manifestação,
conforme certidão às fls. 14.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pelo julgamento das contas como não
prestadas (peça às fls. 16).
Brevíssimo relatório.
Conclusos para julgamento, decido.
Prevê o art. 45, caput, Res. TSE nº 23.463/2015, que "as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º
de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III)".
Decorrido o prazo para apresentação das contas sem que estas tenham sido prestadas, o candidato/partido será
notificado para manifestar-se no prazo de setenta e duas horas (Art. 45, §4º, IV, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
No caso dos autos, constata-se que o Partido Político não efetivou a entrega de sua prestação de contas até o
prazo final, permanecendo omisso mesmo após notificação pessoal de seu representante para prestar contas.
Uma vez que constatada a ausência de apresentação dos documentos obrigatórios, que constituem a própria
prestação de contas, há de se proceder à aplicação do o art. 68, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº
23.463/2015, transcrito a seguir:
Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): (…) IV - pela
não prestação, quando, observado o disposto no § 1º; a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 4º do
art. 45, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Como consequência do julgamento das contas de partido político como não prestadas, o art. 73, inciso II e § 1º,
também da Resolução TSE nº 23.463/2015, determina a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário até que seja regularizada a situação pelo prestador de contas. Neste sentido, vale registrar a
literalidade dos dispositivos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: (…) II - ao partido político, a
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário. § 1º Após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar a
incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
Posto isso, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, em consonância com o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB (atual
Partido Avante) de Serra do Mel/RN, por ter permanecido omisso após notificação pessoal para prestar contas, o
que faço com fundamento no art. 68, inciso IV, alínea "a", parte inicial, da Res. TSE nº 23.463/2015.
Em consequência, nos termos do art. 73, inciso II e § 1º, da mencionada Resolução, CONDENO o partido
político à perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, até que seja regularizada a situação, o
que poderá ser requerido mesmo após o trânsito em julgado desta sentença.
Publique-se no DJE do TRE-RN. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Após o trânsito em julgado, proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Mossoró/RN, 28 de novembro de 2019.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz Eleitoral da 58ª Zona
____________________________________________________________________________________________________________________
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PROCESSO Nº: 106-88.2018.6.20.0058
PROCESSO Nº: 106-88.2018.6.20.0058
PROTOCOLO Nº: 76.588/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
MUNICÍPIO: SERRA DO MEL/ RN
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Visto em correição.
Trata-se de Processo de apuração de omissão no dever de prestar contas, donde se noticia que o Partido
Político em epígrafe deixou de prestar contas dentro do prazo final previsto no art. 45, da Res. TSE nº
23.463/2015 (art. 29, inciso III, da Lei nº 9.504/97).
Os autos foram instruídos com os extratos bancários disponíveis, bem como com as informações relativas a
eventual recebimento de recursos do fundo partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, conforme
fls. 06/08.
Após notificação pessoal do representante da agremiação (mandado e AR às fls. 09/10), o omisso deixou
transcorrer o prazo concedido, sem que apresentasse as contas ou apresentasse qualquer manifestação,
conforme certidão às fls. 11.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pelo julgamento das contas como não
prestadas (peça às fls. 14).
Brevíssimo relatório.
Conclusos para julgamento, decido.
Prevê o art. 45, caput, Res. TSE nº 23.463/2015, que "as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º
de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III)".
Decorrido o prazo para apresentação das contas sem, que estas tenham sido prestadas, o candidato/partido
será notificado para manifestar-se no prazo de setenta e duas horas (Art. 45, §4º, IV, da Res. TSE n.º
23.463/2015).
No caso dos autos, constata-se que o Partido Político não efetivou a entrega de sua prestação de contas até o
prazo final, permanecendo omisso mesmo após notificação pessoal de seu representante para prestar contas.
Uma vez que constatada a ausência de apresentação dos documentos obrigatórios, que constituem a própria
prestação de contas, há de se proceder à aplicação do o art. 68, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº
23.463/2015, transcrito a seguir:
Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): (…) IV - pela
não prestação, quando, observado o disposto no § 1º; a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 4º do
art. 45, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Como consequência do julgamento das contas de partido político como não prestadas, o art. 73, inciso II e § 1º,
também da Resolução TSE nº 23.463/2015, determina a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário até que seja regularizada a situação pelo prestador de contas. Neste sentido, vale registrar a
literalidade dos dispositivos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: (…) II - ao partido político, a
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário. § 1º Após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar a
incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
Posto isso, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, em consonância com o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Cristão – PSC de Serra do
Mel/RN, por ter permanecido omisso após notificação pessoal para prestar contas, o que faço com fundamento
no art. 68, inciso IV, alínea "a", parte inicial, da Res. TSE nº 23.463/2015.
Em consequência, nos termos do art. 73, inciso II e § 1º, da mencionada Resolução, CONDENO o partido
político à perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, até que seja regularizada a situação, o
que poderá ser requerido mesmo após o trânsito em julgado desta sentença.
Publique-se no DJE do TRE-RN. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Após o trânsito em julgado, proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Mossoró/RN, 28 de novembro de 2019.
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FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz Eleitoral da 58ª Zona

PROCESSO Nº: 97-29.2018.6.20.0058
PROCESSO Nº: 97-29.2018.6.20.0058
PROTOCOLO Nº: 76.597/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL
MUNICÍPIO: SERRA DO MEL/ RN
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Visto em correição.
Trata-se de Processo de apuração de omissão no dever de prestar contas, donde se noticia que o Partido
Político em epígrafe deixou de prestar contas dentro do prazo final previsto no art. 45, da Res. TSE nº
23.463/2015 (art. 29, inciso III, da Lei nº 9.504/97).
Os autos foram instruídos com os extratos bancários disponíveis, bem como com as informações relativas a
eventual recebimento de recursos do fundo partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, conforme
fls. 06/08.
Após notificação pessoal do representante da agremiação (mandado às fls. 11; certidão às fls. 11-v), o omisso
deixou transcorrer o prazo concedido, sem que apresentasse as contas ou apresentasse qualquer manifestação,
conforme certidão de fls. 12.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pelo julgamento das contas como não
prestadas (peça às fls. 14).
Brevíssimo relatório.
Conclusos para julgamento, decido.
Prevê o art. 45, caput, Res. TSE nº 23.463/2015, que "as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º
de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III)".
Decorrido o prazo para apresentação das contas sem que estas tenham sido prestadas, o candidato/partido será
notificado para manifestar-se no prazo de setenta e duas horas (Art. 45, §4º, IV, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
No caso dos autos, constata-se que o Partido Político não efetivou a entrega de sua prestação de contas até o
prazo final, permanecendo omisso mesmo após notificação pessoal de seu representante para prestar contas.
Uma vez que constatada a ausência de apresentação dos documentos obrigatórios, que constituem a própria
prestação de contas, há de se proceder à aplicação do o art. 68, inciso IV, alínea "b", da Resolução TSE nº
23.463/2015, transcrito a seguir:
Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): (…) IV - pela
não prestação, quando, observado o disposto no § 1º; a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 4º do
art. 45, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Como consequência do julgamento das contas de partido político como não prestadas, o art. 73, inciso II e § 1º,
também da Resolução TSE nº 23.463/2015, determina a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário até que seja regularizada a situação pelo prestador de contas. Neste sentido, vale registrar a
literalidade dos dispositivos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: (…) II - ao partido político, a
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário. § 1º Após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar a
incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
Posto isso, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, em consonância com o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL de
Baraúna/RN, por ter permanecido omisso após notificação pessoal para prestar contas, o que faço com
fundamento no art. 68, inciso IV, alínea "a", parte inicial, da Res. TSE nº 23.463/2015.
Em consequência, nos termos do art. 73, inciso II e § 1º, da mencionada Resolução, CONDENO o partido
político à perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, até que seja regularizada a situação, o
que poderá ser requerido mesmo após o trânsito em julgado desta sentença.
Publique-se no DJE do TRE-RN. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Após o trânsito em julgado, proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Mossoró/RN, 28 de novembro de 2019.
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FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz Eleitoral da 58ª Zona

63ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL
EDITAL N.º 035/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor Edilson Chaves de Freitas, Juiz Eleitoral desta 63ª ZE/Portalegre em
substituição, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixada, no Cartório
Eleitoral desta 63ª Zona, relação contendo o nome e o número de inscrição de eleitor(a) requerente de
alistamento, revisão, segunda via e transferência no período de 15/11/2019 a 30/11/2019, no(s) Município(s) de
Portalegre, Viçosa e Taboleiro Grande pertencente(s) à 63ª Zona Eleitoral/RN, cujos requerimentos foram
DEFERIDOS por este juízo, conforme relatório expedido no Sistema ELO.
Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso pelos delegados
de partidos políticos, nos termos dos artigos 17 e 18 da Resolução n.º 21.538/2003 – TSE.
E para que ninguém alegue ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o
presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico e no local de costume.
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 63ª Zona de Portalegre/RN, aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de
2019. Eu, ________ Laene de Paiva Rêgo Mesquita (Assistente de Cartório da 63ªZE), preparei e conferi o
presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral da 63ª Zona

64ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PC Nº 77-20.2018.6.20.0064
PROCESSO Nº: 77-20.2018.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 19414/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ANO DE
2016.
PRESTADOR: PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
MUNICÍPIO: EXTREMOZ
ADVOGADO(S): DALLIANY TAVARES DA SILVA – OAB/RN 16.911; FRANCISCO JOSE LIRA CORREIA – OAB/RN
0765
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada por partido
político do município de Extremoz/RN, referente ao exercício financeiro 2016.
Foi publicado Edital no DJE conforme certidão cartorária acostada aos autos, e não houve
impugnação de interessados. Ainda, não foi identificada movimentação financeira na conta bancária vinculada ao
CNPJ do requerente, bem como não foi identificado recebimento de cotas do fundo partidário ou a expedição de
recibos de doação pelo, ou em benefício do órgão municipal.
Em seguida, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico pela procedência do pedido,
considerando as contas como prestadas e aprovadas para todos os efeitos.
Com vistas dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas na forma do parecer.
É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.
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Com a alteração da Lei n.º 9.096/95 tornou-se possível aos órgãos partidários municipais que
não movimentaram recursos, a apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em
substituição da prestação de contas, visando uma tramitação processual mais célere. O Art. 32, § 4º, do
mencionado dispositivo legal dispõe que:
§ 4.º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar
contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação
de recursos nesse período. (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015).
Cumpre destacar o disposto no art. 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de
recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
Infere-se dos documentos acostados aos autos, que não houve impugnação da declaração
apresentada, bem como não foram identificados indícios de movimentação de recursos. Da mesma forma, não
houve recebimento de cotas do fundo partidário, bem como, não foram expedidos recibos de doação pelo ou em
benefício do mesmo.
Deste modo, cumpridas as formalidades legais, e não constatando indícios de irregularidades,
não há motivos para entender diferente dos Pareceres ofertados.
Pelo exposto, acompanhando o parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral,
nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, DETERMINO o imediato arquivamento da
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, considerando para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas do PSC – Partido Social Cristão do município de Extremoz/RN, referentes ao exercício
financeiro do ano de 2016.
Publique-se no DJE e no mural do Cartório Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e
seu advogado (se houver). Registre-se no SADP, bem como no sistema SICO.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral
PC Nº 774-12.2016.6.20.0064
PROCESSO Nº: 774-12.2016.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 97062/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ANO DE
2016.
PRESTADOR: PRB – PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
MUNICÍPIO: RIO DO FOGO
ADVOGADO: DANIEL URSULINO PEREIRA – OAB/RN 8737
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada por partido
político do município de Rio do Fogo/RN, referente ao exercício financeiro 2016.
Foi publicado Edital no DJE conforme certidão cartorária acostada aos autos, e não houve
impugnação de interessados. Ainda, não foi identificada movimentação financeira na conta bancária vinculada ao
CNPJ do requerente, bem como não foi identificado recebimento de cotas do fundo partidário ou a expedição de
recibos de doação pelo, ou em benefício do órgão municipal.
Em seguida, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico pela procedência do pedido,
considerando as contas como prestadas e aprovadas para todos os efeitos.
____________________________________________________________________________________________________________________
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Com vistas dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas na forma do parecer.
É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Com a alteração da Lei n.º 9.096/95 tornou-se possível aos órgãos partidários municipais que
não movimentaram recursos, a apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em
substituição da prestação de contas, visando uma tramitação processual mais célere. O Art. 32, § 4º, do
mencionado dispositivo legal dispõe que:
§ 4.º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar
contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação
de recursos nesse período. (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015).
Cumpre destacar o disposto no art. 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de
recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
Infere-se dos documentos acostados aos autos, que não houve impugnação da declaração
apresentada, bem como não foram identificados indícios de movimentação de recursos. Da mesma forma, não
houve recebimento de cotas do fundo partidário, bem como, não foram expedidos recibos de doação pelo ou em
benefício do mesmo.
Deste modo, cumpridas as formalidades legais, e não constatando indícios de irregularidades,
não há motivos para entender diferente dos Pareceres ofertados.
Pelo exposto, acompanhando o parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral,
nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, DETERMINO o imediato arquivamento da
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, considerando para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas do PRB – Partido Republicano Brasileiro do município de Rio do Fogo/RN, referentes ao
exercício financeiro do ano de 2016.
Publique-se no DJE e no mural do Cartório Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e
seu advogado (se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral
PC Nº 48-33.2019.6.20.0064
PROCESSO Nº: 48-33.2019.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 6137/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ANO DE
2018.
PRESTADOR: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
MUNICÍPIO: EXTREMOZ
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada por partido
político do município de Extremoz/RN, referente ao exercício financeiro 2018.
Foi publicado Edital no DJE conforme certidão cartorária acostada aos autos, e não houve
impugnação de interessados. Ainda, não foi identificada movimentação financeira na conta bancária vinculada ao
CNPJ do requerente, bem como não foi identificado recebimento de cotas do fundo partidário ou a expedição de
recibos de doação pelo, ou em benefício do órgão municipal.
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Em seguida, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico pela procedência do pedido,
considerando as contas como prestadas e aprovadas para todos os efeitos.
Com vistas dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas na forma do parecer.
É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Com a alteração da Lei n.º 9.096/95 tornou-se possível aos órgãos partidários municipais que
não movimentaram recursos, a apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em
substituição da prestação de contas, visando uma tramitação processual mais célere. O Art. 32, § 4º, do
mencionado dispositivo legal dispõe que:
§ 4.º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar
contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação
de recursos nesse período. (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015).
Cumpre destacar o disposto no art. 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de
recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
Infere-se dos documentos acostados aos autos, que não houve impugnação da declaração
apresentada, bem como não foram identificados indícios de movimentação de recursos. Da mesma forma, não
houve recebimento de cotas do fundo partidário, bem como, não foram expedidos recibos de doação pelo ou em
benefício do mesmo.
Deste modo, cumpridas as formalidades legais, e não constatando indícios de irregularidades,
não há motivos para entender diferente dos Pareceres ofertados.
Pelo exposto, acompanhando o parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral,
nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, DETERMINO o imediato arquivamento da
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, considerando para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas do PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado do município de Extremoz/RN,
referentes ao exercício do ano de 2018.
Publique-se no DJE e no mural do Cartório Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e
seu advogado (se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral
PC Nº 794-03.2016.6.20.0064
PROCESSO Nº: 794-03.2016.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 97141/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: PTC - PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
MUNICÍPIO: EXTREMOZ
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Visto etc.
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Trata-se de feito destinado à prestação de contas das receitas e gastos da campanha referentes às
Eleições Municipais de 2016. Decorrido o prazo legal para apresentação das contas, o órgão diretivo municipal
do partido político permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral expediu notificação às pessoas de seu presidente e tesoureiro, para manifestação
no prazo de 72 horas, todavia, não foram os mesmos encontrados. Determinou então, este Juízo Eleitoral, a
publicação do Edital 038/2019, com prazo de 20 dias, oportunizando a apresentação das contas, porém nada foi
apresentado.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela não prestação das contas, com
aplicação da consequência prevista no art. 73, II, da Res. TSE 23.463/2015.
É o breve relatório. DECIDO.
Nos termos do artigo 45, caput, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, as prestações de contas
finais referentes ao 1º turno deveriam ser protocoladas na Justiça Eleitoral até o dia 01.11.2016, ressalvando os
§§ 4º, incisos IV e VI, e 5º, do artigo referido, segundo os quais, na eventualidade de as peças e informações não
serem ofertadas até a data citada, o omisso será notificado pessoalmente para sanar a inadimplência em 72
(setenta e duas) horas, de modo que, se persistir a omissão ao final desse segundo lapso temporal, as contas
serão julgadas como não prestadas, acarretando ao partido político a perda do direito de recebimento da cota do
Fundo Partidário (art. 73, inciso II, Res. TSE n.º 23.463/2015).
É o caso dos autos, pois o Cartório Eleitoral informou que o órgão de direção municipal em
epígrafe não apresentou suas contas em 01.11.2016, ao menos foram encontrados seus representantes, sendo
notificados por edital na forma da lei, porém, ainda assim, persiste a omissão do partido.
Prescreve o artigo 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, que "A Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas de campanha, decidindo pela não prestação, quando não apresentadas as contas após
a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no
prazo de setenta e duas horas".
Isto posto, considerando os fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas de campanha do PTC - Partido Trabalhista Cristão, no município de Extremoz/RN, e
SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de
direção municipal em apreço permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 02.11.2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência pessoal ao Representante do MPE.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela inadimplência.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
JUIZ ELEITORAL
PC Nº 766-35.2016.6.20.0064
PROCESSO Nº: 766-35.2016.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 96852/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
MUNICÍPIO: RIO DO FOGO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Visto etc.
Trata-se de feito destinado à prestação de contas das receitas e gastos da campanha referentes às
Eleições Municipais de 2016. Decorrido o prazo legal para apresentação das contas, o órgão diretivo municipal
do partido político permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral expediu notificação às pessoas de seu presidente e tesoureiro, para manifestação
no prazo de 72 horas, todavia, nada foi apresentado.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela não prestação das contas, com
aplicação da consequência prevista no art. 73, II, da Res. TSE 23.463/2015.
É o breve relatório. DECIDO.
Nos termos do artigo 45, caput, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, as prestações de contas
finais referentes ao 1º turno deveriam ser protocoladas na Justiça Eleitoral até o dia 01.11.2016, ressalvando os
§§ 4º, incisos IV e VI, e 5º, do artigo referido, segundo os quais, na eventualidade de as peças e informações não
serem ofertadas até a data citada, o omisso será notificado pessoalmente para sanar a inadimplência em 72
(setenta e duas) horas, de modo que, se persistir a omissão ao final desse segundo lapso temporal, as contas
serão julgadas como não prestadas, acarretando ao partido político a perda do direito de recebimento da cota do
Fundo Partidário (art. 73, inciso II, Res. TSE n.º 23.463/2015).
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É o caso dos autos, pois o Cartório Eleitoral informou que o órgão de direção municipal em
epígrafe não apresentou suas contas em 01.11.2016, e mesmo notificado, ainda persiste a omissão do partido.
Prescreve o artigo 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, que "A Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas de campanha, decidindo pela não prestação, quando não apresentadas as contas após
a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no
prazo de setenta e duas horas".
Isto posto, considerando os fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas de campanha do PTC - Partido Trabalhista Cristão, no município de Extremoz/RN, e
SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de
direção municipal em apreço permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 02.11.2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência pessoal ao Representante do MPE.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela inadimplência.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
JUIZ ELEITORAL
PC Nº 30-12.2019.6.20.0064
PROCESSO Nº: 30-12.2019.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 5171/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: DC - DEMOCRACIA CRISTÃ
MUNICÍPIO: RIO DO FOGO
ADVOGADO: SILVERIO XAVIER DE SOUZA – OAB/RN 8658B
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político referente às eleições gerais do ano de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo, conforme dispõe a Resolução 23.553/2017,
atestando que não foram encontradas impropriedade ou irregularidade capazes de gerar a desaprovação das
contas apresentadas, pelo que, opinou pela sua APROVAÇÃO COM RESSALVAS, em razão de sua
apresentação intempestiva.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas na forma
do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O presente feito traz a movimentação financeira do partido político acima identificado, efetuada na
Campanha Eleitoral das Eleições Gerais de 2018.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.553/2017, com exceção da intempestividade na apresentação,
razão pela qual o Ministério Público opinou pela aprovação com ressalvas.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez que, no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral
com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foram detectadas
outras irregularidades ou impropriedades nas contas em epígrafe.
Estabelece o art. 77, II da Resolução TSE 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo:
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam
a
regularidade;
Isso posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público e em conformidade com o Relatório Conclusivo
de Análise, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do DC - DEMOCRACIA CRISTÃ, no
município de Extremoz/RN, para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral
PC Nº 786-26.2016.6.20.0064
PROCESSO Nº: 786-26.2016.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 97074/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ANO DE
2016.
PRESTADOR: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
MUNICÍPIO: MAXARANGUAPE
ADVOGADO: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA – OAB/RN 7.719
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas apresentada por partido político do município de
Maxaranguape/RN, referente ao exercício financeiro 2016.
Foi publicado Edital no DJE, conforme certidão cartorária acostada aos autos, e não houve
impugnação.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo, conforme dispõe a Resolução 23.464/2015,
atestando que não foram encontradas impropriedades ou irregularidades na prestação de contas em análise,
pelo que, opinou pela sua APROVAÇÃO.
Com vistas dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas na forma do parecer.
É o breve relatório. Decido.
Infere-se dos documentos acostados aos autos, que não houve impugnação da prestação de
contas apresentada, bem como não foram identificadas irregularidades ou impropriedades. Da mesma forma,
não houve recebimento de cotas do fundo partidário, ou outra verba pública.
Deste modo, cumpridas as formalidades legais, não há motivos para entender diferente dos
Pareceres ofertados.
Pelo exposto, acompanhando o parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral,
nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, DECLARO APROVADAS as contas do PSD Partido Social Democrático do município de Maxaranguape/RN, referentes ao exercício financeiro do ano de
2016.
Publique-se no DJE e no mural do Cartório Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e
seu advogado (se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral
PC Nº 775-94.2016.6.20.0064
PROCESSO Nº: 775-94.2016.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 97063/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
MUNICÍPIO: MAXARANGUAPE
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Visto etc.
Trata-se de feito destinado à prestação de contas das receitas e gastos da campanha referentes às
Eleições Municipais de 2016. Decorrido o prazo legal para apresentação das contas, o órgão diretivo municipal
do partido político permaneceu inerte.
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O Cartório Eleitoral expediu notificação às pessoas de seu presidente e tesoureiro, para manifestação
no prazo de 72 horas, todavia, não foram os mesmos encontrados. Determinou então, este Juízo Eleitoral, a
publicação do Edital 038/2019, com prazo de 20 dias, oportunizando a apresentação das contas, porém nada foi
apresentado.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela não prestação das contas, com
aplicação da consequência prevista no art. 73, II, da Res. TSE 23.463/2015.
É o breve relatório. DECIDO.
Nos termos do artigo 45, caput, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, as prestações de contas
finais referentes ao 1º turno deveriam ser protocoladas na Justiça Eleitoral até o dia 01.11.2016, ressalvando os
§§ 4º, incisos IV e VI, e 5º, do artigo referido, segundo os quais, na eventualidade de as peças e informações não
serem ofertadas até a data citada, o omisso será notificado pessoalmente para sanar a inadimplência em 72
(setenta e duas) horas, de modo que, se persistir a omissão ao final desse segundo lapso temporal, as contas
serão julgadas como não prestadas, acarretando ao partido político a perda do direito de recebimento da cota do
Fundo Partidário (art. 73, inciso II, Res. TSE n.º 23.463/2015).
É o caso dos autos, pois o Cartório Eleitoral informou que o órgão de direção municipal em
epígrafe não apresentou suas contas em 01.11.2016, ao menos foram encontrados seus representantes, sendo
notificados por edital na forma da lei, porém, ainda assim, persiste a omissão do partido.
Prescreve o artigo 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, que "A Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas de campanha, decidindo pela não prestação, quando não apresentadas as contas após
a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no
prazo de setenta e duas horas".
Isto posto, considerando os fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas de campanha do PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, no município de
Maxaranguape/RN, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo
que o órgão de direção municipal em apreço permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia
02.11.2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência pessoal ao Representante do MPE.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela inadimplência.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
JUIZ ELEITORAL
PC Nº 775-94.2016.6.20.0064
PROCESSO Nº: 775-94.2016.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 97063/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
MUNICÍPIO: MAXARANGUAPE
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Visto etc.
Trata-se de feito destinado à prestação de contas das receitas e gastos da campanha referentes às
Eleições Municipais de 2016. Decorrido o prazo legal para apresentação das contas, o órgão diretivo municipal
do partido político permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral expediu notificação às pessoas de seu presidente e tesoureiro, para manifestação
no prazo de 72 horas, todavia, não foram os mesmos encontrados. Determinou então, este Juízo Eleitoral, a
publicação do Edital 038/2019, com prazo de 20 dias, oportunizando a apresentação das contas, porém nada foi
apresentado.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela não prestação das contas, com
aplicação da consequência prevista no art. 73, II, da Res. TSE 23.463/2015.
É o breve relatório. DECIDO.
Nos termos do artigo 45, caput, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, as prestações de contas
finais referentes ao 1º turno deveriam ser protocoladas na Justiça Eleitoral até o dia 01.11.2016, ressalvando os
§§ 4º, incisos IV e VI, e 5º, do artigo referido, segundo os quais, na eventualidade de as peças e informações não
serem ofertadas até a data citada, o omisso será notificado pessoalmente para sanar a inadimplência em 72
(setenta e duas) horas, de modo que, se persistir a omissão ao final desse segundo lapso temporal, as contas
serão julgadas como não prestadas, acarretando ao partido político a perda do direito de recebimento da cota do
Fundo Partidário (art. 73, inciso II, Res. TSE n.º 23.463/2015).
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É o caso dos autos, pois o Cartório Eleitoral informou que o órgão de direção municipal em
epígrafe não apresentou suas contas em 01.11.2016, ao menos foram encontrados seus representantes, sendo
notificados por edital na forma da lei, porém, ainda assim, persiste a omissão do partido.
Prescreve o artigo 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, que "A Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas de campanha, decidindo pela não prestação, quando não apresentadas as contas após
a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no
prazo de setenta e duas horas".
Isto posto, considerando os fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas de campanha do PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, no município de
Maxaranguape/RN, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo
que o órgão de direção municipal em apreço permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia
02.11.2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência pessoal ao Representante do MPE.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela inadimplência.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
JUIZ ELEITORAL
PC Nº 31-02.2016.6.20.0064
PROCESSO Nº: 31-02.2016.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 19150/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2008.
PRESTADOR : JOÃO MARIA DOS SANTOS – CANDIDATO(A) A VEREADOR(A) - EXTREMOZ
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de campanha eleitoral do ano de 2008 com documentação
incompleta, apresentada pelo(a) candidato(a) a vereador(a) no município de Extremoz/RN, acima identificado.
Expedido mandado de notificação, o(a) requerido(a) foi intimado(a), mas não complementou as informações.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. Decido.
Conforme se depreende do art. 26, I da Resolução TSE nº 22.715/2008, o candidato é obrigado a prestar contas
referentes à campanha eleitoral do ano de 2008. O candidato(a) porém deixou de apresentar os extratos
bancários, peça imprescindível à análise das contas.
A Resolução 22.715/2008, estabelece em seu artigo 40, III:
Art. 40. O juiz eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei n° 9.504/97, art. 30, caput):
(...)
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade.
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas de campanha eleitoral do ano de 2008 para o(a)
candidato(a) JOÃO MARIA DOS SANTOS, o que faço com fulcro no art. 40, inciso III, da Resolução TSE nº
22.715/2008. Fica o(a) mesmo(a) desta forma, impedido(a) de obter certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral
PC Nº 15-43.2019.6.20.0064
PROCESSO Nº: 15-43.2019.6.20.0064

PROTOCOLO Nº 5165/2019
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
MUNICÍPIO: MAXARANGUAPE
ADVOGADO(S): ESTEFERSON UBARANA GOMES DA SILVA – OAB/RN 9.979; DARLYELSON CARLOS DIAS B.
DOS SANTOS – OAB/RN 16.116
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político referente às eleições gerais do ano de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo, conforme dispõe a Resolução 23.553/2017,
atestando que não foram encontradas impropriedade ou irregularidade capazes de gerar a desaprovação das
contas apresentadas, pelo que, opinou pela sua APROVAÇÃO COM RESSALVAS, em razão de sua
apresentação intempestiva.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas na forma
do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O presente feito traz a movimentação financeira do partido político acima identificado, efetuada na
Campanha Eleitoral das Eleições Gerais de 2018.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.553/2017, com exceção da intempestividade na apresentação,
razão pela qual o Ministério Público opinou pela aprovação com ressalvas.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez que, no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral
com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foram detectadas
outras irregularidades ou impropriedades nas contas em epígrafe.
Estabelece o art. 77, II da Resolução TSE 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo:
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam
a
regularidade;
Isso posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público e em conformidade com o Relatório Conclusivo
de Análise, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PSB - Partido Socialista Brasileiro, no
município de Maxaranguape/RN, para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral
PC Nº 787-11.2016.6.20.0064
PROCESSO Nº: 787-11.2016.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 97075/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
MUNICÍPIO: MAXARANGUAPE
ADVOGADO: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA – OAB/RN 7.719
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político referente ao pleito eleitoral do município de
Maxaranguape/RN, no ano de 2016.
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Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo, conforme dispõe a Resolução 23.463/2015,
atestando que não foram encontradas impropriedade ou irregularidade capazes de gerar a desaprovação das
contas apresentadas, pelo que, opinou pela sua APROVAÇÃO COM RESSALVAS, pela sua apresentação
intempestiva.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas na forma
do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O presente feito traz a movimentação financeira do partido político acima identificado, efetuada na
Campanha Eleitoral das Eleições Municipais de 2016.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.463/15, com exceção da intempestividade na apresentação, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela aprovação com ressalvas.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez que, no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral
com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foram detectadas
outras irregularidades ou impropriedades nas contas em epígrafe.
Isso posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público e em conformidade com o Relatório Conclusivo
de Análise, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PCdoB - Partido Comunista do Brasil no
município de Maxaranguape/RN, para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral
PC Nº 77-83.2019.6.20.0064
PROCESSO Nº: 77-83.2019.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 11976/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ANO DE
2018.
PRESTADOR: PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
MUNICÍPIO: EXTREMOZ
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada por partido
político do município de Extremoz/RN, referente ao exercício financeiro 2018.
Foi publicado Edital no DJE conforme certidão cartorária acostada aos autos, e não houve
impugnação. Ainda, não foi identificada movimentação financeira na conta bancária vinculada ao CNPJ do
requerente, bem como não foi identificado recebimento de cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos
de doação pelo, ou em benefício do órgão municipal.
Em seguida, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico pela procedência do pedido,
considerando as contas como prestadas e aprovadas para todos os efeitos.
Com vistas dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas na forma do parecer.
É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Com a alteração da Lei n.º 9.096/95 tornou-se possível aos órgãos partidários municipais que
não movimentaram recursos, a apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em
substituição da prestação de contas, visando uma tramitação processual mais célere. O Art. 32, § 4º, do
mencionado dispositivo legal dispõe que:
§ 4.º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar
contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput, a
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de recursos nesse período. (Incluído pela

Cumpre destacar o disposto no art. 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de
recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
Infere-se dos documentos acostados aos autos, que não houve impugnação da declaração
apresentada, bem como não foram identificados indícios de movimentação de recursos. Da mesma forma, não
houve recebimento de cotas do fundo partidário, bem como, não foram expedidos recibos de doação pelo ou em
benefício do mesmo.
Deste modo, cumpridas as formalidades legais, e não constatando indícios de irregularidades,
não há motivos para entender diferente dos Pareceres ofertados.
Pelo exposto, acompanhando o parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral,
nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, DETERMINO o imediato arquivamento da
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, considerando para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas do partido PSB – Partido Socialista Brasileiro do município de Extremoz/RN, referentes ao
exercício do ano de 2018.
Publique-se no DJE e no mural do Cartório Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e
seu advogado (se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral

PC Nº 70-91.2019.6.20.0064
PROCESSO Nº: 70-91.2019.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 11971/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ANO DE
2018.
PRESTADOR: PATRIOTA
MUNICÍPIO: RIO DO FOGO
ADVOGADO: LUIZ GOMES – OAB/RN 3417
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada por partido
político do município de Rio do Fogo/RN, referente ao exercício financeiro 2018.
Foi publicado Edital no DJE conforme certidão cartorária acostada aos autos, e não houve
impugnação. Ainda, não foi identificada movimentação financeira na conta bancária vinculada ao CNPJ do
requerente, bem como não foi identificado recebimento de cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos
de doação pelo, ou em benefício do órgão municipal.
Em seguida, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico pela procedência do pedido,
considerando as contas como prestadas e aprovadas para todos os efeitos.
Com vistas dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas na forma do parecer.
É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Com a alteração da Lei n.º 9.096/95 tornou-se possível aos órgãos partidários municipais que
não movimentaram recursos, a apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em
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substituição da prestação de contas, visando uma tramitação processual mais célere. O Art. 32, § 4º, do
mencionado dispositivo legal dispõe que:
§ 4.º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar
contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação
de recursos nesse período. (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015).
Cumpre destacar o disposto no art. 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de
movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
Infere-se dos documentos acostados aos autos, que não houve impugnação da declaração
apresentada, bem como não foram identificados indícios de movimentação de recursos. Da mesma forma, não
houve recebimento de cotas do fundo partidário, bem como, não foram expedidos recibos de doação pelo ou em
benefício do mesmo.
Deste modo, cumpridas as formalidades legais, e não constatando indícios de irregularidades,
não há motivos para entender diferente dos Pareceres ofertados.
Pelo exposto, acompanhando o parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral,
nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, DETERMINO o imediato arquivamento da
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, considerando para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas do partido PATRIOTA do município de Rio do Fogo/RN, referentes ao exercício do ano de
2018.
Publique-se no DJE e no mural do Cartório Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e
seu advogado (se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral
PC Nº 758-58.2016.6.20.0064
PROCESSO Nº: 758-58.2016.6.20.0064
PROTOCOLO Nº 96844/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
MUNICÍPIO: RIO DO FOGO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Visto etc.
Trata-se de feito destinado à prestação de contas das receitas e gastos da campanha referentes às
Eleições Municipais de 2016. Decorrido o prazo legal para apresentação das contas, o órgão diretivo municipal
do partido político permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral expediu notificação às pessoas de seu presidente e tesoureiro, para manifestação
no prazo de 72 horas, todavia, nada foi apresentado.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela não prestação das contas, com
aplicação da consequência prevista no art. 73, II, da Res. TSE 23.463/2015.
É o breve relatório. DECIDO.
Nos termos do artigo 45, caput, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, as prestações de contas
finais referentes ao 1º turno deveriam ser protocoladas na Justiça Eleitoral até o dia 01.11.2016, ressalvando os
§§ 4º, incisos IV e VI, e 5º, do artigo referido, segundo os quais, na eventualidade de as peças e informações não
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serem ofertadas até a data citada, o omisso será notificado pessoalmente para sanar a inadimplência em 72
(setenta e duas) horas, de modo que, se persistir a omissão ao final desse segundo lapso temporal, as contas
serão julgadas como não prestadas, acarretando ao partido político a perda do direito de recebimento da cota do
Fundo Partidário (art. 73, inciso II, Res. TSE n.º 23.463/2015).
É o caso dos autos, pois o Cartório Eleitoral informou que o órgão de direção municipal em
epígrafe não apresentou suas contas em 01.11.2016, e mesmo notificado, ainda persiste a omissão do partido.
Prescreve o artigo 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, que "A Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas de campanha, decidindo pela não prestação, quando não apresentadas as contas após
a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no
prazo de setenta e duas horas".
Isto posto, considerando os fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas de campanha do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, no município de Rio do Fogo/RN,
e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de
direção municipal em apreço permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 02.11.2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência pessoal ao Representante do MPE.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela inadimplência.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Extremoz, 18 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
JUIZ ELEITORAL
AP Nº 791-38.2010.8.20.0006
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉ : ELENI DO NASCIMENTO LIMA e outros.
ADVOGADO: LAÉRCIO COSTA DE SOUZA JÚNIOR – OAB/RN 4.535
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Representante do Ministério Público Eleitoral apresentou denúncia contra Eleni do Nascimento Lima,
qualificada nos autos, na prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.
Aduz, em apertada síntese, que a acusada, forneceu documentos pessoais para terceiros pudessem comprovar
domicilio eleitoral no município de Rio do Fogo.
Recebimento da denúncia fl.110.
Interrogatório da em cuja ocasião à mesma negou os fatos imputados na denúncia.
Defesa prévia às fls. 166/169.
Audiências de instrução fl. 221.
Alegações finais do Ministério Público nas fls. 223/229 pugna pela absolvição da ré.
Alegações finais da acusada de fls. 237/239 concorda com o pedido do Ministerial.
É o relatório.
Decido.
Somente através da prova, produzida livremente e licitamente no processo penal é que o Magistrado formará a
sua convicção sobre a pretensão punitiva deduzida em Juízo, ou seja, se a mesma é procedente ou
improcedente sendo certo que nesta última hipótese, o réu será inocentado da prática do delito descrito na
denúncia, o qual lhe foi imputado.
Essa determinação, de colher a prova para estabelecer a sua convicção pode ser resumida em três sistemas: o
da convicção íntima; o da prova legal e o da persuasão racional.
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Sendo assim, a prova tem que ser suficiente, robusta e sólida para demonstrar a plausibilidade da tese
defendida pelo representante do Órgão do Ministério Público Estadual e ou Federal, do contrário, in dubio pro
reo, pois não se admite uma condenação baseada em indícios. Ou, o magistrado possui a certeza, através das
provas produzidas no decorrer da instrução processual, que o réu é culpado, ou do contrário, ele é obrigado a
absolver o mesmo.
Pode a absolvição se dar por "não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal" (Artigo 386 inc. IV
do CPP). Não ficando evidenciado que o acusado tenha executado o crime ou tenha participado dele inexiste a
prova da autoria ou da participação, o que enseja a sua absolvição.
No presente caso, impossível a prolação de um decreto condenatório.
Com a análise detalhada dos autos, este magistrado não tem a certeza que a acusada procedeu com a
tipificação do artigo 350 do Código Eleitoral, entendimento este compactuado com o pedido de absolvição
pleiteado pelo Ministério Público Eleitoral.
Desta forma, impende-se à absolvição nos termos do Artigo 386, IV do CPP.
DISPOSITIVO SENTENCIAL
Face ao exposto, rejeito a denúncia para absolver, com fundamento no Art. 386, IV do Código de Processo Penal
a ré ELENI DO NASCIMENTO LIMA da acusação de infração ao art. 350 do Código Eleitoral.
P.R.I.
Extremoz, 19 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral
INQUÉRITO Nº 53-89.2018.6.20.0064
RÉUS: LUIZ EDUARDO BENTO DA SILVA E AMARO ALVES SATURNINO JÚNIOR
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral no sentido de ser arquivado o Inquérito Policial.
Analisando os autos, observa-se que o Órgão Ministerial, em resumo, fundamenta seu requerimento na
inexistência de informações suficientes que autorizem a configuração de qualquer tipo penal, ressalvando-se,
contudo, a possibilidade de desarquivamento, na eventualidade de surgimento de novas informações que
venham a efetivamente contribuir para a apuração dos fatos.
É o relato. Passa-se à fundamentação.
Considerando que o Ministério Público não ofereceu denúncia e requereu o arquivamento do feito, bem como o
fato de não vislumbrar razões para entender de forma diversa, impõe-se o acolhimento do parecer ministerial.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, sem prejuízo do disposto nos arts. 18 e
28 do Código de Processo Penal.
P. R. Cientifique-se o Ministério Público.
Após, providenciem-se as comunicações de praxe, proceda-se à baixa no registro e, em seguida, arquivem-se os
autos.
Extremoz, 19 de novembro de 2019.
DIEGO COSTA PINTO DANTAS
Juiz Eleitoral

65ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Prestação de Contas nº 38-83.2019.6.20.0065 Classe 25
Protocolo: 8257/2019
Exercício Financeiro: 2018
Interessado: PARTIDO LIBERAL – PL – MARCELINO VIEIRA
Sem advogado
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas partidária anual referente
ao exercício financeiro de 2018 pelo PARTIDO LIBERAL – PL do Município de MARCELINO VIEIRA/RN.
Consta nos autos que o Cartório Eleitoral expediu Mandado de Notificação dirigida ao partido, via Correios com
aviso de recebimento, no cadastrado no SGIP, tendo sido eficaz a notificação e transcorrido in albis o prazo
assinalado, conforme certidão (fl. 08).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aplicação ao Órgão
Partidário Municipal as sanções previstas no Art.48 da Resolução 23.546/2017 do TSE.
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político
em tela efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o
dever legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após a intimação dos
representantes.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício, nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Conforme certidão emitida pelo Cartório Eleitoral as contas não foram prestadas, entendimento
que norteou o parecer apresentado pelo representante do Ministério Público Eleitoral, não restando dúvidas por
parte deste Juízo quanto à necessidade da aplicação do artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.546/2017, que determina o julgamento pela não prestação das contas, quando "depois de intimados na forma
do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas”.
Quanto aos efeitos da omissão por parte do órgão partidário, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 16/05/2019, publicada no DJE nº 104,
17/05/2019, nos autos da MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032,
informado por meio do Ofício- Circular nº 15/2019, de 10 de junho de 2019.
Conforme restou consignado no dispositivo da medida cautelar, faz-se necessária abertura de
procedimento específico, nos termos do art. 28, da Lei nº 9.096/1995 para fins de suspensão de registro do
Partido Político em face da não prestação de contas. Vejamos a íntegra do dispositivo judicial:
"Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do
RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da
Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após
decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995”.
Observa-se a determinação pelo relator de interpretação conforme a Constituição para afastar
a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário de forma automática, assegurando que tal
penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento
específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Em vista do exposto, acompanhando o relatório do Cartório Eleitoral e Parecer do Ministério
Público Eleitoral, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, julgo as contas do
PARTIDO LIBERAL – PL de Marcelino Vieira/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que a direção
Municipal em testilha permanecer omissa, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil
seguinte ao témino do prazo legal.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos
termos da parte final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo
Ministro Gilmar Mendes em 16/05/2019, publicada no DJE nº 104, 17/05/2019, nos autos da MEDIDA
CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a
possibilidade de tomar as medidas judiciais cabíveis em caso de mudança de entendimento por parte da
Suprema Corte, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995, caso o entendimento cautelar seja referendado pelo Plenário da Corte.
Comunique-se aos diretórios Regional e Nacional do mencionado partido, através de e-mail
cadastrado perante o SGIP, com cópia desta decisão, para que suspendam, com perda, os repasses relativos às
cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a omissão. Proceda o registro no Sistema de Informação de
Contas Partidárias – SICO.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
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Após o trânsito em julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas
legais.
Pau dos Ferros/RN, 27 de novembro de 2019.
Osvaldo Cândido de Lima Júnior
Juiz Eleitoral
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 34/2019 - 65ZE
a
De ordem do Dr. Osvaldo Cândido de Lima Júnior, Juiz Eleitoral desta 65 Zona, de Pau dos Ferros, Estado do
Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que publica a
Relação de Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE) impressos e deferidos (alistamento, transferência,
revisão e 2ª via) emitidos através do Sistema ELO de operações eleitorais, constante do seguinte Lote:
0041/2019 e 0042/2019, todos pertencentes a esta 65a Zona, podendo, qualquer delegado de partido político,
nos termos da Resolução nº 21.538/2003, recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, do deferimento de
transferência e alistamento eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação.
E, para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital, afixar no
Mural de Avisos deste Cartório Eleitoral e publicar no Diário da Justiça Eletrônico – DJE.
a
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 65 Zona, aos 02 (dois) dias do mês de dezembro
de 2019. Eu, ______, Rhuana Deniziane Hortência de Lima e Silva, Chefe em substituição do Cartório Eleitoral
a
da 65 Zona, digitei e conferi o presente.
Rhuana Deniziane Hortência de Lima e Silva
Chefe em substituição do Cartório Eleitoral da 65ªZE

67ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL 042/2019
E D I T A L – N.º 42/2019
O Doutor Tiago Neves Câmara, MM. Juiz Eleitoral, desta 67ª Zona, Município de Nísia Floresta, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que encontra-se neste
Cartório Eleitoral as relações de todos os eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO E SEGUNDA VIA de título eleitoral, cujos requerimentos foram DEFERIDOS, INDEFERIDOS E
POSTOS EM DILIGÊNCIA, na 67ª Zona no período de 19 de NOVEMBRO de 2019 a 29 de NOVEMBRO de
2019. Do despacho que indeferir o requerimento, caberá recurso interposto pelo eleitor no prazo de cinco dias e,
do que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de dez dias, contados da
colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou expedir o presente Edital, que será publicado do
DJE e afixado no lugar de costume, 18(dezoito) dia do mês de novembro de 2019. Eu, ____________, Francisca
Pinheiro Lima da Luz, Chefe de Cartório, em subistituiçao legal desta 67ª Zona, o digitei e subscrevi, indo este
devidamente assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
Nísia Floresta/RN, 29 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª ZE/RN

68ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
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SENTENÇAS
PROCESSO N. 38-74.2019.6.20.0068
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
REQUERENTE: PROGRESSISTAS – PP
MUNICÍPIO: LAJES PINTADAS/RN
ADVOGADO: SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ, OAB/RN 1.289
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, protocolizada
pelo partido político requerente, a fim de se eximir de efetuar a prestação de contas partidária anual, conforme
autorização do art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995.
Os autos vieram conclusos, tendo este Juízo determinado a publicação do edital previsto no art. 45, I, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, assim como baixa em diligência, caso alguma irregularidade fosse identificada
pela unidade técnica, e expedição de relatório técnico (art. 45, IV).
A fim de conferir racionalização e efetuar-se os registros e publicações pertinentes, autuou-se na classe
processual “Prestação de Contas”. Publicado o edital, transcorrido in albis o prazo, não foi registrada nenhuma
impugnação, conforme certidão nos autos.
A Unidade Técnica concluiu pela aprovação das contas, na forma de seu parecer.
Igualmente, o Ministério Público ofertou, ao final, parecer pela aprovação das contas apresentadas.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Para estes casos, a novel legislação dispensou, inclusive, a exigência da apresentação da prestação de contas
por meio de advogado legalmente habilitado, visto tratar-se de mera declaração de ausência de movimentação.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), há que se reconhecer a
validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PROGRESSISTAS – PP do município de Lajes Pintadas/RN, referente ao EXERCÍCIO 2018, inclusive para que
surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Santa Cruz/RN, 21 de novembro de 2019
EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
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Juiz Eleitoral
PROCESSO N. 31-82.2019.6.20.0068
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
REQUERENTE: PL – PARTIDO LIBERAL
MUNICÍPIO: LAJES PINTADAS/RN
ADVOGADO: CHARLES FRANKLIN PALHARES DE LIMA FILHO, OAB/RN 15.380
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, protocolizada
pelo partido político requerente, a fim de se eximir de efetuar a prestação de contas partidária anual, conforme
autorização do art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995.
Os autos vieram conclusos, tendo este Juízo determinado a publicação do edital previsto no art. 45, I, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, assim como baixa em diligência, caso alguma irregularidade fosse identificada
pela unidade técnica, e expedição de relatório técnico (art. 45, IV).
A fim de conferir racionalização e efetuar-se os registros e publicações pertinentes, autuou-se na classe
processual “Prestação de Contas”. Publicado o edital, transcorrido in albis o prazo, não foi registrada nenhuma
impugnação, conforme certidão nos autos.
A Unidade Técnica concluiu pela aprovação das contas, na forma de seu parecer.
Igualmente, o Ministério Público ofertou, ao final, parecer pela aprovação das contas apresentadas.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Para estes casos, a novel legislação dispensou, inclusive, a exigência da apresentação da prestação de contas
por meio de advogado legalmente habilitado, visto tratar-se de mera declaração de ausência de movimentação.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), há que se reconhecer a
validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PL – PARTIDO LIBERAL do município de Lajes Pintadas/RN, referente ao EXERCÍCIO 2018, inclusive para que
surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Santa Cruz/RN, 21 de novembro de 2019
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EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
Juiz Eleitoral
PROCESSO N. 37-89.2019.6.20.0068
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
REQUERENTE: PODEMOS – PODE
MUNICÍPIO: LAJES PINTADAS/RN
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURA, OAB/RN 13.112
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, protocolizada
pelo partido político requerente, a fim de se eximir de efetuar a prestação de contas partidária anual, conforme
autorização do art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995.
Os autos vieram conclusos, tendo este Juízo determinado a publicação do edital previsto no art. 45, I, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, assim como baixa em diligência, caso alguma irregularidade fosse identificada
pela unidade técnica, e expedição de relatório técnico (art. 45, IV).
A fim de conferir racionalização e efetuar-se os registros e publicações pertinentes, autuou-se na classe
processual “Prestação de Contas”. Publicado o edital, transcorrido in albis o prazo, não foi registrada nenhuma
impugnação, conforme certidão nos autos.
A Unidade Técnica concluiu pela aprovação das contas, na forma de seu parecer.
Igualmente, o Ministério Público ofertou, ao final, parecer pela aprovação das contas apresentadas.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Para estes casos, a novel legislação dispensou, inclusive, a exigência da apresentação da prestação de contas
por meio de advogado legalmente habilitado, visto tratar-se de mera declaração de ausência de movimentação.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), há que se reconhecer a
validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PODEMOS – PODE do município de Lajes Pintadas/RN, referente ao EXERCÍCIO 2018, inclusive para que
surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
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Santa Cruz/RN, 21 de novembro de 2019
EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
Juiz Eleitoral
PROCESSO N. 24-90.2019.6.20.0068
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
REQUERENTE: PODEMOS – PODE
MUNICÍPIO: JAÇANÃ/RN
ADVOGADO: SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ, OAB/RN 1.289
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, protocolizada
pelo partido político requerente, a fim de se eximir de efetuar a prestação de contas partidária anual, conforme
autorização do art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995.
Os autos vieram conclusos, tendo este Juízo determinado a publicação do edital previsto no art. 45, I, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, assim como baixa em diligência, caso alguma irregularidade fosse identificada
pela unidade técnica, e expedição de relatório técnico (art. 45, IV).
A fim de conferir racionalização e efetuar-se os registros e publicações pertinentes, autuou-se na classe
processual “Prestação de Contas”. Publicado o edital, transcorrido in albis o prazo, não foi registrada nenhuma
impugnação, conforme certidão nos autos.
A Unidade Técnica concluiu pela aprovação das contas, na forma de seu parecer.
Igualmente, o Ministério Público ofertou, ao final, parecer pela aprovação das contas apresentadas.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Para estes casos, a novel legislação dispensou, inclusive, a exigência da apresentação da prestação de contas
por meio de advogado legalmente habilitado, visto tratar-se de mera declaração de ausência de movimentação.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), há que se reconhecer a
validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PODEMOS – PODE do município de Jaçanã/RN, referente ao EXERCÍCIO 2018, inclusive para que surtam os
efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE
n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
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Santa Cruz/RN, 21 de novembro de 2019
EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
Juiz Eleitoral

SENTENÇA
PC n.º 48-21.2019.6.20.0016 – Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2018
Prestador(a) de Contas: PP – PARTIDO PROGRESSISTA – CAMPO REDONDO/RN
Advogado(a): SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ – OAB-RN n.º 1.289
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Apresentadas as contas finais do partido político, foi publicado edital para intimação e conhecimento dos
interessados, transcorrendo in albis o prazo para impugnação, conforme certificado nos autos.
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas, na forme de
seu Parecer ministerial.
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou as seguintes inconsistências: omissão de prestação de contas parciais e
ausência de extratos bancários, sob o aspecto formal e a não abertura de conta bancária.
O grêmio político apresentou as suas contas finais, acostando quase que totalmente a documentação exigida
pelo art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. De seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento
e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, nem omissão de receitas ou despesas,
tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Ademais, os elementos de informação à disposição da Justiça Eleitoral não evidenciaram nenhuma
movimentação financeira, o que torna mera irregularidade a inexistência de conta bancária.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM RESSALVAS as
contas de campanha do partido em epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao representante do Ministério público Eleitoral. Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Santa Cruz/RN, 25 de novembro de 2019.
EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
Juiz Eleitoral
EDITAL
EDITAL Nº 034/2019

O Excelentíssimo Sr. Dr. Ederson Solano Batista de Morais, MM Juiz Eleitoral desta 68ª Zona, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados que virem o presente edital ou
dele tiverem conhecimento, nos termos da Resolução TSE nº 23.546/2017, que os órgãos partidários municipais
abaixo elencados apresentaram a este Juízo a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente
ao exercício financeiro, para, querendo os interessados, examinar, impugnar ou ainda relatar fatos ou indicar
provas.
MUNICÍPIO
CAMPO REDONDO

PARTIDOS
PSDB–
PARTIDO

DA

SOCIAL

DEMOCRACIA

EXERCÍCIO
2018
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2018

E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, manda o MM Juiz publicar o
presente edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE e afixá-lo no local de costume, tendo os interessados o
prazo de 03 (três) dias para apresentar impugnação.
Dado e passado nesta Cidade de Santa Cruz/RN, em 25 de novembro de 2019. Eu, ______________ (Adriano
de Lima Nóbrega), Chefe do Cartório da 68ª Zona Eleitoral, digitei o presente Edital, que vai assinado pelo MM
Juiz Eleitoral.
EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
Juiz da 68ª Zona Eleitoral

ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL
EDITAL Nº 035/2019
O Exmo. Sr. Dr. Ederson Solano Batista de Morais, MM Juiz Eleitoral desta 68ª Zona, Circunscrição Eleitoral do
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos Partidos Políticos e demais interessados que virem o presente edital ou dele
tiverem conhecimento, na forma estabelecida pelo Código Eleitoral, que se encontra em Cartório relação
contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requereram alistamento e transferência de
domicílio eleitoral, no período compreendido entre os dias 1º ao 30 de Novembro de 2019, cujos requerimentos
foram todos DEFERIDOS por este Juízo, para, querendo, interpor recurso, nos termos dos arts. 18, §§ 5º e 6º,
da Resolução do TSE nº 21.538/2003 (Lei nº 6.996/82, arts. 7º e 8º).
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, manda a MM Juiz publicar o
presente edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE e afixá-lo no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Santa Cruz, em 02 de dezembro de 2019. Eu, ______________ (Hiran
Medeiros de Azevedo), Assistente I da 68ª Zona Eleitoral digitei o presente Edital, que vai assinado pelo MM Juiz
Eleitoral.
Ederson Solano Batista de Morais
Juiz Eleitoral
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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