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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Processo 0600021-96.2019.6.20.0000
PROC. ADM.: 0600021-96.2019.6.20.0000-PJe (PAE Nº 18.383/2018)
ASSUNTO: JUIZ ELEITORAL. BIÊNIO. 06ª ZONA ELEITORAL –CEARÁ-MIRIM/RN
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE –SEÇÃO DE GESTÃO DE
AUTORIDADES E SERVIDORES EXTERNOS
ACÓRDÃO
EMENTA: BIÊNIO. REGULAR PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONVOCATÓRIO (ART. 3º, §3º DA RES.
21.009/2002 –TSE). APENAS UM MAGISTRADO INSCRITO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAR REGRAS
DE CLASSIFICAÇÃO. DESIGNAÇÃO PARA O BIÊNIO 2019/2021.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por
unanimidade de votos, em harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em designar o Juiz
de Direito PETERSON FERNANDES BRAGA para a titularidade da 06ª Zona Eleitoral, com sede em Ceará____________________________________________________________________________________________________________________
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Mirim/RN, para o biênio 2019/2021, nos termos do voto do Presidente e das notas taquigráficas, partes
integrantes da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 05 de fevereiro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0600022-81.2019.6.20.0000
PROC. ADM.: 0600022-81.2019.6.20.0000-PJe (PAE Nº 18.384/2018)
ASSUNTO: JUIZ ELEITORAL. BIÊNIO. 30ª ZONA ELEITORAL –MACAU/RN
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE –SEÇÃO de GESTÃO DE
AUTORIDADES E SERVIDORES EXTERNOS
ACÓRDÃO
EMENTA: BIÊNIO. REGULAR PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONVOCATÓRIO (ART. 3º, §3º DA RES.
21.009/2002 –TSE). APENAS UM MAGISTRADO INSCRITO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAR REGRAS
DE CLASSIFICAÇÃO. DESIGNAÇÃO PARA O BIÊNIO 2019/2021.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por
unanimidade de votos, em harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em designar a Juíza
de Direito ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA para a titularidade da 30ª Zona Eleitoral, com sede em
Macau/RN, para o biênio 2019/2021, nos termos do voto do Presidente e das notas taquigráficas, partes
integrantes da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 05 de fevereiro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0601626-14.2018.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - 0601626-14.2018.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE RELATOR: Juiz
LUIS GUSTAVO ALVES SMITH REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL - RN
Advogado do(a) REPRESENTANTE: REPRESENTADO: YRAGUACY ARAUJO ALMEIDA DE SOUZA Advogado
do(a) REPRESENTADO: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN4650 DECISÃO Acordam os membros
do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em
PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Rio Grande do Norte, por maioria de votos, vencido, nesta parte, o Desembargador Glauber Rêgo, em não
conhecer do agravo regimental; àunanimidade, com as ressalvas de posicionamento dos Juízes Wlademir
Capistrano e Glauber Alves, em não referendar a liminar proferida, nos termos do voto do Relator e das notas
orais, partes integrantes da presente decisão. Anotações e comunicações. Natal, 23/01/2019 Juiz LUIS
GUSTAVO ALVES SMITH
Processo 0600018-44.2019.6.20.0000
ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA N.º 0600018-44.2019.6.20.0000 (PAE N.º 437/2019)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 3ª ZONA ELEITORAL –NATAL/RN

ALINE

TEIXEIRA

DIEB
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EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. 3ª ZONA ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.523/2017. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO.
CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS
REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. ART. 4º, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.523/2017. PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 105, INCISO I, DA LEI N.º 13.328/2016 C/C ART. 7º DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo único,
da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem da servidora, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei n.º 13.328/2016.
Requisição pelo prazo de 03 (três) anos, a contar da data de sua apresentação no referido cartório, com
base no art. 105, I, da Lei n.º 13.328/2016 c/c art. 7º da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em requisitar a servidora ALINE TEIXEIRA DIEB,
ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), para a 3ª Zona Eleitoral –Natal/RN, pelo prazo de 03 (três) anos, com efeitos a contar
da data de sua apresentação, com ônus remuneratório a cargo do órgão de origem, nos termos do voto do
Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 5 de fevereiro de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
RECURSO ELEITORAL Nº 89-85.2018.6.20.0047 - CLASSE 30ª
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO UNIDOS POR PENDÊNCIAS (MDB / DEM / PR / SOLIDARIEDADE / PSDB /
PT / PDT)
ADVOGADOS: ANNA KARINNA CAVALCANTE DA SILVA E ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO RENOVA PENDÊNCIAS (PSC / PSD)
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO MUNICIPAL SUPLEMENTAR. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL PARA O CARGO MAJORITÁRIO. MATERIAL IMPRESSO. OMISSÃO NA
INDICAÇÃO DOS PARTIDOS QUE COMPÕEM A COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECOLHIMENTO DO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O NOME DO TITULAR E DO VICE EM MATERIAL PUBLICITÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESPROVIMENTO.
1.Recurso que discute sentença de improcedência em representação por propaganda irregular.
2.O art. 6º, § 2º, da Lei 9.504/1997 exige que, na propaganda para a eleição majoritária, a coligação use, sob sua
denominação, as legendas de todos os partidos que a integram, inexistindo sanção em caso de descumprimento.
3.Em sede de direito sancionador, só a lei pode impor sanções (art. 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal).
Precedentes do TSE (TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 29335, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE 08/11/2018) e deste Regional (TRE/RN, RE n.º 412-87, rel. Juiz Federal Francisco
Glauber Pessoa Alves, DJE 14/05/2018)
4.Em hipóteses de propaganda irregular onde não haja previsão legal de sanção, cabe apenas, se possível, a
providência de se exigir do agente a cessação da propaganda inquinada, mediante uso do poder de polícia, nos
termos do art. 41 da Lei 9.504/97.
5.De acordo com o art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, na propaganda para a eleição majoritária, deverá constar o
nome do candidato a vice ou suplente de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta
por cento) do nome do titular. 6.Na representação que objetive apontar irregularidades na propaganda eleitoral,
há necessidade de apresentação de prova pré-constituída dos fatos indicados na exordial, nos termos do art. 40B da Lei das Eleições. Precedente deste Regional (TRE/RN, RE n.º 267-05, rel. Wlademir Soares Capistrano,
DJE 26/07/2017).
7.O material probatório acostado ao feito evidencia a ausência de identificação das legendas que integraram a
coligação representada, na propaganda impressa para a eleição majoritária, em descumprimento ao artigo 6º, §
2º, da Lei nº 9.504/97. Ausente, no texto legal, previsão de sanção para a omissão em referência, cabível
apenas, como consequência da prática irregular, o exercício do poder de polícia, por meio do recolhimento do
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material em desacordo com o regramento citado, providência inviável no caso concreto, vez que já ultimado o
período de propaganda para as Eleições Suplementares de Pendências/RN.
8.Quanto à sustentada desproporção entre os nomes do candidato a vice-prefeito e o do respectivo titular, em
suposta ofensa ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, a representante não apresentou prova pré-constituída do fato
imputado na inicial, em contrariedade ao art. 40-B da mesma norma. A representação por propaganda eleitoral
irregular, em razão da celeridade que lhe é inerente, não comporta dilação probatória.
9.Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO, ACORDAM os
Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em
consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO
interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR PENDÊNCIAS (MDB/DEM/PR/SOLIDARIEDADE/PSBD/PT/PDT),
nos termos do voto do Relator, parte integrante da presente decisão. Registre-se que o Juiz Wlademir Soares
Capistrano declarou-se suspeito para atuar no presente feito. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 07 de fevereiro de 2019.
FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
Juiz Federal
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS

PORTARIA N.º 50/2019-GP
Institui comissão multidisciplinar para elaboração do relatório de gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte (TRE-RN) e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 20, XIX do Regimento Interno do Tribunal – Resolução nº 9, de 24 de maio de
2012,
CONSIDERANDO as disposições contidas na Instrução Normativa -Tribunal de Contas da União (TCU) nº 63, de
1º de setembro de 2010, que estabelece normas de organização e apresentação dos relatórios de gestão e das
peças complementares que constituirão os processos de contas da Administração Pública Federal;
CONSIDERANDO o inteiro teor da Decisão Normativa -TCU nº 170, de 19 de setembro de 2018, que dispõe
acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão referente ao exercício de
2018, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da IN-TCU nº
63/2010;
CONSIDERANDO a determinação constante do Art. 10, caput, da Resolução TRE-RN nº 5/2012, que fixa a
competência da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (ASPLAN) de prestar consultoria ao corpo
diretivo do Tribunal para implementação, operacionalização e gestão do planejamento estratégico, assessorando
nas atividades relacionadas à gestão do planejamento, incluindo o gerenciamento de projetos, a otimização de
processos de trabalho e o acompanhamento de dados estatísticos, bem como o planejamento, implementação e
monitoramento das ações voltadas ao cumprimento das diretrizes fixadas na política de sustentabilidade.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir, no âmbito deste Tribunal, comissão multidisciplinar para elaboração do relatório de gestão, peça
integrante da prestação de contas do exercício de 2018, com a finalidade de auxiliar a Assessoria de
Planejamento e Gestão Estratégica (ASPLAN).
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Art. 2º Designar para compor a comissão os seguintes membros:
I - Titular da Diretoria-Geral;
II - Titular do Gabinete da Diretoria-Geral;
III - Titular da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (AJDG);
IV - Titular da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (ASPLAN);
V - Titular da Unidade de Auditoria Interna (AUDI);
VI - Titular da Secretaria de Administração e Orçamento (SAO);
VII - Titular do Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Administração e Orçamento
(GAPSAO);
VIII - Titular da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP);
XIX - Titular do Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Gestão de Pessoas (GAPSGP);
X - Titular da Secretaria Judiciária (SJ);
XI - Titular do Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria Judiciária (GAPSJ);
XII - Titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC);
XIII - Titular do Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (GAPSTIC);
XIV - Titular da Assessoria Jurídica da Corregedoria Regional Eleitoral (AJCRE);
XV - Titular do Gabinete da Corregedoria Regional Eleitoral (GABCRE);
XVI - Titular da Assessoria Jurídico-Administrativa da Presidência (APRES);
XVII - Titular da Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial (ASCOM);
XVIII - Titular da Escola Judiciária Eleitoral (EJE);
XIX - Titular da Ouvidoria Eleitoral (OE).
§1º Os membros acima relacionados serão substituídos em seus afastamentos por seus respectivos substitutos
legais.
§2º A Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial (ASCOM) deverá indicar um servidor responsável pela
editoração gráfica do relatório, o qual integrará a presente comissão.
Art. 3º Cabe aos membros da comissão, na condição de representantes de suas unidades, controlar o
cumprimento dos prazos estabelecidos pela ASPLAN, zelar pela correção e fidedignidade dos dados
apresentados, bem como garantir o pleno atendimento às orientações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas
da União (TCU), pela ASPLAN e AUDI.
Art. 4º A presidência da comissão ficará sob a responsabilidade do Titular da Assessoria de Planejamento e
Gestão Estratégica (ASPLAN).
Parágrafo único. O presidente será substituído em seus afastamentos por seus respectivos substitutos legais.
Art. 5º Disponibilizado o Sistema e-contas, o Presidente da Comissão deverá instar a Presidência e a Unidade de
Auditoria Interna (AUDI) para indicação dos dados de, pelo menos, duas pessoas para habilitação e uso do
referido sistema, nos termos do art. 15, §3º da DN TCU nº 170/2018, cabendo à AUDI realizar as devidas
comunicações ao TCU.
Art. 6º Publicada a lista preliminar do conteúdo exigido de cada unidade prestadora de contas, no Portal TCU,
previamente à disponibilização do Sistema e-Contas, nos termos do art. 5º, §7º, da DN TCU nº 170/2018, deverá
o Presidente da Comissão adotar as providências cabíveis para a devida comunicação às partes envolvidas,
bem como proceder aos ajustes necessários no relato integrado, adequando-o às novas orientações.
Art. 7º Constituem anexos desta Portaria, a DN TCU nº 170/2018, Cartilha Relatório de Gestão na forma de
Relato Integrado do TCU e o Cronograma das Atividades, que deverão nortear os trabalhos da comissão.
Art. 8º A presidente da comissão deverá encaminhar o Relatório de Gestão a esta Presidência até dia
24/04/2019.
Natal, 06 de fevereiro de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rego
Presidente
PORTARIA N.º 051/2019 - GP
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Designa Diretor e Vice-Diretor da Escola Judiciária Eleitoral.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa;
Considerando o art. 1º da Resolução TSE nº 23.482, de 21 de junho de 2016, segundo o qual as Escolas
Judiciárias Eleitorais (EJEs) são unidades administrativas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais
Regionais Eleitorais (TREs) vinculadas à Presidência de cada Tribunal;
Considerando que o mandato do Diretor e do Vice-Diretor da Escola Judiciária Eleitoral possui prazo de 01 (um)
ano, permitida uma recondução, salvo deliberação pela Corte Eleitoral;
Considerando que o mandato dos atuais Diretor e Vice-Diretor da Escola Judiciária Eleitoral encerrou no dia 23
de janeiro de 2019;
Considerando a deliberação da Corte Eleitoral na sessão do dia 07 de fevereiro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Juíza Erika de Paiva Duarte Tinôco e o Juiz José Dantas de Paiva, para exercerem os
mandatos de Diretor e de Vice-Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Norte – EJE/RN,
respectivamente, nos termos da Resolução nº 21/2003, alterada pela Resolução nº 08/2016.
Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 171/2018 – GP.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, convalidando-se os eventuais atos praticados pela
antiga diretoria.
Natal, 07 de fevereiro de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
PORTARIA N.º 52/2019-GP
Designa servidores para integrarem o Comitê Gestor Regional para Gestão e Implementação da Política
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20, XXXIII, do Regimento Interno desta Corte,
Considerando a Resolução CNJ nº 194, de 26/05/2014, que institui a Política Nacional de Atenção Prioritária ao
Primeiro Grau de Jurisdição e dá outras providências,
Considerando o Edital nº 03/2019, que trata da seleção de servidores e magistrados para comporem o Comitê
Gestor Regional para Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os Magistrados e Servidores abaixo relacionados, titulares e suplentes, para integrarem o
Comitê Gestor Regional para Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro
Grau de Jurisdição, no âmbito deste Tribunal, sob a Presidência do Juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas e
como suplente da Presidência a Juíza Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes:
I – Juiz Diego Costa Pinto Dantas (Membro Titular – Art. 5º, I, da Resolução CNJ nº 194/2014);
II – Juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas (Membro Titular - Art. 5º, II, da Resolução CNJ nº 194/2014);
III – Juíza Ticiana Maria Delgado Nobre (Membro Suplente - Art. 5º, II, da Resolução CNJ nº 194/2014);
IV – Juíza Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes (Membro Titular - Art. 5º, III, da Resolução CNJ nº
194/2014);
V – Juiz José Ronivon Beijamim de Lima (Membro Suplente - Art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 194/2014);
VI – Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros (Membro Titular - Art. 5º, IV, da Resolução CNJ nº 194/2014);
VII – Jairo Silva Moisés (Membro Suplente - Art. 5º, IV, da Resolução CNJ nº 194/2014);
VIII – João Milton Chaves Joca (Membro Titular - Art. 5º, V, da Resolução CNJ nº 194/2014);
IX – Anna Christina Pisco Rocha da Silva (Membro Suplente - Art. 5º, V, da Resolução CNJ nº 194/2014);
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Art. 2º Os membros suplentes serão os respectivos substitutos dos membros titulares, e atuarão na ausência ou
afastamento destes.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal/RN, 7 de fevereiro de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DECISÕES E DESPACHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 6-16.2018.6.20.0000 CLASSE 25
PROCEDÊNCIA:
NATAL/RN
PROTOCOLO:
2.917/2018
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS –
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2016
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL - ESTADUAL
ADVOGADOS:
KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES E OUTROS
REQUERENTE: DANNIEL ALEXANDRE FERREIRA DE MORAIS, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE ATUAL
ADVOGADO:
KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES E OUTROS
REQUERENTE: ANDERSON ROBERTO MELO DE CASTRO, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADVOGADO:
KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES E OUTROS
REQUERENTE: JOSIVAL GERALDO DE LIMA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
REQUERENTE: INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE, NA QUALIDADE DE TESOUREIRA ATUAL E
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADVOGADO:
KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES E OUTROS
RELATOR:
JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DECISÃO
I. Relatório.
1.
Trata-se de processo instaurado para apurar a omissão do dever de prestar consta do DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL/RN), referente ao exercício financeiro 2016.
2.
Não tendo sido atendida pelo partido a notificação realizada pela Secretaria Judiciária (fls. 25-26), nos
termos do art. 30, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, o Presidente do Tribunal determinou a imediata
suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário, conforme despacho de fl. 79 e expediente de fl. 81.
3.
Redistribuído o feito a este Relator, por determinação da Presidência, foi determinada: i) a notificação
da tesoureira da agremiação, nos termos do art. 30, I, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017; ii) a cientificação
do presidente da agremiação, nos termos do art. 30, I, "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
4.
Em 19/10/2018, o partido requereu a concessão de 30 (trinta) dias de prazo para apresentação das
contas anuais (fls. 110-112), pleito indeferido por este relator em decisão de fls. 115-116.
5.
Em 30/11/2018, o partido apresentou as contas do exercício 2016 (fls. 122-123 e Anexos 1 a 13).
6.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento e processamento da
prestação de contas apresentada pelo partido, ainda que a destempo (fls. 131-137).
7.
É o relatório.
II. Fundamentação.
- Da omissão do dever de prestar contas partidárias anuais.
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8.
O dever de prestação de contas das agremiações partidárias e o prazo para apresentá-las
regulamentam-se pelo art. 30 c/c art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95, nos seguintes termos:
Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração
contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
(...)
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
9.
A apuração da inadimplência de prestar contas partidárias anuais está disciplinada no art. 30 da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, vejamos:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas:
I - a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral deve:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de que trata o § 3º do
art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, para
que supram a omissão no prazo de setenta e duas horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício
financeiro da prestação de contas quanto à omissão da apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto no inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral deve comunicar ao Presidente
do Tribunal ou ao juiz eleitoral que o órgão partidário não prestou contas tempestivamente;
III - o Presidente do Tribunal ou juiz deve determinar:
a) a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário; e
b) a autuação da informação, na classe processual de Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de
seus responsáveis, e, nos tribunais, o seu encaminhamento para distribuição automática e aleatória;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art.
6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão técnico ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados
no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão partidário e seus
responsáveis.
(...)
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem
requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no
§ 2º do art. 48.
(...)
10.
No âmbito deste Regional, dispõe a Resolução TRE/RN n.º 15/2011:
Art. 7º Na hipótese de o partido inadimplente apresentar as contas, no curso do processo, o Juiz Relator ou o
Juiz Eleitoral, recebendo-as, determinará ao Secretário Judiciário ou ao Chefe de Cartório sejam realizadas as
respectivas comunicações aos diretórios nacionais e estaduais, e ao Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal
Superior, conforme o caso, com vistas ao restabelecimento do direito ao recebimento de novas cotas do Fundo
Partidário.
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas serão encaminhadas para juntada
nos autos respectivos e remetidas para a Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ para fins de publicação
do balanço patrimonial, nos termos do art. 15 da Resolução-TSE n.º 21.841, não havendo, nessa hipótese,
possibilidade de apreciação das contas.
(...)
11.
Da análise da legislação, conclui-se que, enquanto não julgadas as contas como não prestadas, não há
óbice ao recebimento e processamento das contas prestadas extemporaneamente, no curso do procedimento
para apuração da situação de inadimplência partidária, a permitir a fiscalização e o controle, pela Justiça
Eleitoral, da movimentação financeira realizada pela agremiação.
12.
Nesse sentido, o seguinte julgado do TSE:
PETIÇÃO. FRENTE PARLAMENTAR PELO DIREITO DA LEGÍTIMA DEFESA. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REFERENDO 2005. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ART. 17 DA RESOLUÇÃO-TSE nº 22.041/2005.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. É assente na jurisprudência desta c. Corte que "a extemporaneidade na apresentação das contas não
configura irregularidade capaz de ensejar o não-conhecimento da prestação" (REspe nº 25.114/AC, Rel. Min.
Francisco Cesar Asfor Rocha, DJ de 24.3.2006; AG nº 4.536/MA, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de
24.9.2004).
2. Ao fim do referendo, ocorrendo sobra de recursos financeiros, esta deverá ser obrigatoriamente revertida ao
Fundo Partidário (art. 22 da Resolução -TSE nº 22.041/2005). Contudo, no caso, o reduzido valor da sobra (R$
1,24) não tem o condão de comprometer a regularidade das contas.
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3. Contas aprovadas, com ressalvas, da Frente Parlamentar pelo Direito da Legítima Defesa, atinentes a
referendo acerca da proibição de comercialização de armas de fogo, realizado em 23 de outubro de 2005, tendo
em vista a apresentação extemporânea.
(TSE, PETIÇÃO nº 1733, rel. Min. Felix Fischer, DJE 12/02/2010, Página 21)
Caso concreto
5.
O prazo para a agremiação requerente prestar contas a esta Justiça Especializada, do balanço contábil
do exercício 2016, expirou em 30/04/2017. Em 30/11/2018, no curso do procedimento para apuração da situação
de inadimplência, o partido apresentou a respectiva prestação de contas, para fins de cumprimento do dever
previsto no art. 30 c/c art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95.
6.
Ainda que inobservado o prazo legal de apresentação das contas, cabível o recebimento do balanço
contábil, para fins de análise e julgamento, nos termos do art. 7º da Resolução TRE/RN n.º 11/2015.
7.
De fato, não tendo havido o julgamento das contas como não prestadas, necessário se mostra o
recebimento e a análise da documentação contábil apresentada pela agremiação, a fim de que a Justiça Eleitoral
exerça sua atividade fiscalizadora e analise a regularidade ou não da prestação de contas apresentada.
8.
Apresentadas as contas, faz-se necessário o restabelecimento do direito ao recebimento das cotas do
Fundo Partidário pelo órgão estadual da agremiação, conforme determinado no art. 7º da Resolução TRE/RN n.º
11/2015.
III. Dispositivo.
9.
Ante o exposto, DETERMINO:
i) a confirmação da suspensão, com perda, das cotas de fundo partidário, pelo período no qual o partido
permaneceu omisso;
ii) o recebimento da prestação de contas apresentada pelo órgão estadual do PSOL, determinando o
processamento nos termos do art. 31 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.546/2017, a fim de ulterior análise e
julgamento pelo Tribunal;
iii) o restabelecimento do direito ao recebimento de novas cotas do Fundo Partidário, a partir da apresentação
das contas (30/11/2018), com o envio de expediente ao órgão nacional do PSOL para cumprimento.
Publique-se.
Natal, 31 de janeiro de 2019.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento
O processo abaixo relacionado constará da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do dia
13/02/2019, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
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1
Embargos de Declaração na Prestação de Contas n.º 0601317-90.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico – PJE)
Relator: Juiz Ricardo Tinoco de Goes
Assunto: Prestação de Contas - De Candidato (12046) - Cargo - Deputado Federal (11631)
Embargante: Karla Veruska Fernandes da Silva Barbosa
Advogado(s): Caio Frederick de França Barros Campos e Outro(s)
Natal/RN, 07 de fevereiro de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

DECISÃO
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA Nº 11-92.2019.6.20.0003
PROTOCOLO: 25/2019
REQUERIDO(S): ANDRÉ QUINTILIANO BEZERRA SILVA
DECISÃO
Vistos, etc.
Processo de natureza administrativa, instaurado em face de ANDRÉ QUINTILIANO BEZERRA SILVA, aos quais
se comunica o não comparecimento ao trabalho no 1º e 2º Turnos, das Eleições Gerais do ano de 2018.
Depois de ser notificado via telefone, o eleitor apresentou, através de e-mail, cópia do Diário Oficial da União seção 02, do dia 18 de abril de 2018, a sua nomeação em caráter efetivo para professor do ensino básico. O
eleitor encontra-se lotado e em exercício no IFMS- Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, Campos de
Corumbá/MS. O mesmo alegou que não tomou conhecimento da sua convocação para atuar como 1º secretário
de mesa receptora de votos.
É o relato. Decido.
Considerando a ausência do eleitor convocado ANDRÉ QUINTILIANO BEZERRA SILVA aos
trabalhos eleitorais e que o mesmo apresentou justificativa plausível, e apresentou através de e-mail, cópia do
Diário Oficial da União - seção 02, do dia 18 de abril de 2018, a sua nomeação em caráter efetivo para professor
do ensino básico no IFMS - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, Campos de Corumbá/MS, fls. 07, não
resta outro entendimento a não ser acolher a justificativa apresentada.
Diante do exposto, determino que seja lançado o ASE 175 na inscrição do (a) eleitor (a) em
tela.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquivem-se os presentes autos com a baixa respectiva no SADP.
Natal, 06 de fevereiro de 2019.
Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra
Juiz da 03ª Zona Eleitoral
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DECISÃO
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA Nº 23-09.2019.6.20.0003
PROTOCOLO: 137/2019
REQUERIDO(S): DIEGO CAVALCANTE BRITO
DECISÃO
Vistos, etc.
Processo de natureza administrativa, instaurado em face de DIEGO CAVALCANTE BRITO, aos quais se
comunica o não comparecimento ao trabalho no 1º e 2º Turnos, das Eleições Gerais do ano de 2018.
Depois de ser notificado, o eleitor apresentou requerimento de regularização de ausência aos trabalhos eleitorais
alegando que não tomou conhecimento da sua convocação para atuar como 1º mesário de mesa receptora de
votos.
1'
É o relato. Decido.
Considerando a ausência do eleitor convocado DIEGO CAVALCANTE BRITO aos trabalhos
eleitorais e que o mesmo apresentou justificativa plausível, afirmando não ter tido conhecimento da sua
convocação, conforme requerimento de regularização eleitoral fl. 07, não resta outro entendimento a não ser
acolher a justificativa apresentada.
Diante do exposto, determino que seja lançado o ASE 175 na inscrição do (a) eleitor (a) em
tela.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquivem-se os presentes autos com a baixa respectiva no SADP.
Natal, 06 de fevereiro de 2019.
Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra
Juiz da 03ª Zona Eleitoral
DECISÃO
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA Nº 40-45.2019.6.20.0003
PROTOCOLO: 154/2019
REQUERIDO(S): HELTON RUBIANO DE MACEDO
DECISÃO
Vistos, etc.
Processo de natureza administrativa, instaurado em face de HELTON RUBIANO DE MACEDO, aos quais se
comunica o não comparecimento ao trabalho no 1º e 2º Turnos, das Eleições Gerais do ano de 2018.
Depois de ser notificado, o eleitor apresentou requerimento de regularização de ausência aos trabalhos eleitorais
alegando que não tomou conhecimento da sua convocação para atuar como 1º mesário de mesa receptora de
votos.
1'
É o relato. Decido.
Considerando a ausência do eleitor convocado HELTON RUBIANO DE MACEDO aos
trabalhos eleitorais e que o mesmo apresentou justificativa plausível, afirmando não ter tido conhecimento da sua
convocação, conforme requerimento de regularização eleitoral fl. 06, não resta outro entendimento a não ser
acolher a justificativa apresentada.
Diante do exposto, determino que seja lançado o ASE 175 na inscrição do (a) eleitor (a) em
tela.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquivem-se os presentes autos com a baixa respectiva no SADP.
Natal, 06 de fevereiro de 2019.
Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra
Juiz da 03ª Zona Eleitoral
DECISÃO
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA Nº 50-89.2019.6.20.0003
PROTOCOLO: 164/2019
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REQUERIDO(S): KATIELLEN GOMES DE LIMA
DECISÃO
Vistos, etc.
Processo de natureza administrativa, instaurado em face de KATIELLEN GOMES DE LIMA, aos quais se
comunica o não comparecimento ao trabalho no 1º Turnos, das Eleições Gerais do ano de 2018.
Depois de ser notificada, a eleitora apresentou requerimento de regularização de ausência aos trabalhos
eleitorais, com cópia de um atestado médico, do dia 07/10/2018.
É o relato. Decido.
Considerando a ausência da eleitora convocado KATIELLEN GOMES DE LIMA aos trabalhos
eleitorais e que a mesma apresentou justificativa plausível, com cópia de um atestado médico, do dia
07/10/2018, conforme requerimento de regularização eleitoral fls. 07 e 08, não resta outro entendimento a não
ser acolher a justificativa apresentada.
Diante do exposto, determino que seja lançado o ASE 175 na inscrição do (a) eleitor (a) em
tela.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquivem-se os presentes autos com a baixa respectiva no SADP.
Natal, 06 de fevereiro de 2019.
Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra
Juiz da 03ª Zona Eleitoral

EDITAIS

EDITAL N.º 04/2019
EDITAL N.º 04/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra, Juiz Eleitoral da 3ªZE, 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 3ª Zona DECLARAÇÃO(ÕES) DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS,
pelo(s) Partido(s) a seguir relacionado(s), referente ao ano/exercício financeiro de 2010.
Protocolo SADP

Partido Político

Município

1019/2018

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PtdoB

NATAL

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 Art. 45, caput, da Res. TSE nº 23.464/2015, sendo também afixado no Mural deste
Cartório Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 3ª Zona Eleitoral – NATAL (RN), aos 07/02/2019. Eu, MÁRCIA
REGINA MIRANDA CLEMENTTINO MEDEIROS, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e subscrevi.
MÁRCIA REGINA MIRANDA CLEMENTTINO MEDEIROS
Chefe de Cartório Eleitoral da 3ª Zona

04ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 62-37.2018.6.20.0004
Interessado(a): Josiane Conceição de Souza
SENTENÇA
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral.
Citado pessoalmente pelos Correios para apresentar justificativa pela ausência, o(a) eleitor(a) deixou transcorrer
o prazo sem qualquer manifestação ou justificativa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. O(a) mesário(a) não se apresentou para compor a mesa receptora de votos e,
citado pelos Correios com aviso de recebimento, não apresentou justificativa, fazendo-se necessário, pois, a
aplicação da penalidade prevista em lei.
Ademais, merece ser considerado que a ausência de mesários causa transtornos aos trabalhos da seção
eleitoral para as quais foram designados.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, o não comparecimento do membro da mesa receptora, sem justa
causa apresentada ao Juiz Eleitoral, impõe a aplicação de multa de “50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário
mínimo vigente na Zona Eleitoral”.
Todavia, merece ponderação a regra constitucional que veda a aplicação do salário mínimo como indexador,
razão pela qual passou-se a utilizar a UFIR para aplicação das multas previstas no Código Eleitoral e leis
conexas, conforme o art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Ante o exposto, imponho ao(à) mesário(a) de que tratam os autos o pagamento da multa prevista no art. 124 do
Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos), levando em conta a condição econômica do(a) mesmo(a), nos termos do art. 367, inciso I,
do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
O(a) eleitor(a) deverá comparecer ao Cartório Eleitoral desta 4ª Zona até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, a fim de proceder ao recolhimento do valor acima, através de Guia de Recolhimento da
União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo
fiscal, nos termos do art. 124, §1º, c/c art. 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 5 de fevereiro de 2019
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 66-74.2018.6.20.0004
Interessado(a): Lenilson Leal da Silva
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 41-61.2018.6.20.0004
Interessado(a): Alexsandro Igor Pivomar Bezerrra
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, mas participou do
treinamento promovido pela Justiça Eleitoral, portanto verifica-se que tinha conhecimento da convocação.
Citado pelos Correios para apresentar justificativa pela ausência, o(a) eleitor(a) deixou transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação ou justificativa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. O(a) mesário(a) não se apresentou para compor a mesa receptora de votos e,
citado pelos Correios com aviso de recebimento, não apresentou justificativa, fazendo-se necessário, pois, a
aplicação da penalidade prevista em lei.
Ademais, merece ser considerado que a ausência de mesários causa transtornos aos trabalhos da seção
eleitoral para as quais foram designados.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, o não comparecimento do membro da mesa receptora, sem justa
causa apresentada ao Juiz Eleitoral, impõe a aplicação de multa de “50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário
mínimo vigente na Zona Eleitoral”.
Todavia, merece ponderação a regra constitucional que veda a aplicação do salário mínimo como indexador,
razão pela qual passou-se a utilizar a UFIR para aplicação das multas previstas no Código Eleitoral e leis
conexas, conforme o art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Ante o exposto, imponho ao(à) mesário(a) de que tratam os autos o pagamento da multa prevista no art. 124 do
Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos), levando em conta a condição econômica do(a) mesmo(a), nos termos do art. 367, inciso I,
do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
O(a) eleitor(a) deverá comparecer ao Cartório Eleitoral desta 4ª Zona até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, a fim de proceder ao recolhimento do valor acima, através de Guia de Recolhimento da
União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo
fiscal, nos termos do art. 124, §1º, c/c art. 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 6 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 50-23.2018.6.20.0004
Interessado(a): Erenildo Gomes de Lima
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) recebeu pessoalmente a carta de convocação e participou do treinamento
promovido pela Justiça Eleitoral, portanto verifica-se que tinha conhecimento da convocação.
Citado pelos Correios para apresentar justificativa pela ausência, o(a) eleitor(a) deixou transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação ou justificativa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. O(a) mesário(a) não se apresentou para compor a mesa receptora de votos e,
citado pelos Correios com aviso de recebimento, não apresentou justificativa, fazendo-se necessário, pois, a
aplicação da penalidade prevista em lei.
Ademais, merece ser considerado que a ausência de mesários causa transtornos aos trabalhos da seção
eleitoral para as quais foram designados.
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, o não comparecimento do membro da mesa receptora, sem justa
causa apresentada ao Juiz Eleitoral, impõe a aplicação de multa de “50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário
mínimo vigente na Zona Eleitoral”.
Todavia, merece ponderação a regra constitucional que veda a aplicação do salário mínimo como indexador,
razão pela qual passou-se a utilizar a UFIR para aplicação das multas previstas no Código Eleitoral e leis
conexas, conforme o art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Ante o exposto, imponho ao(à) mesário(a) de que tratam os autos o pagamento da multa prevista no art. 124 do
Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos), levando em conta a condição econômica do(a) mesmo(a), nos termos do art. 367, inciso I,
do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
O(a) eleitor(a) deverá comparecer ao Cartório Eleitoral desta 4ª Zona até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, a fim de proceder ao recolhimento do valor acima, através de Guia de Recolhimento da
União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo
fiscal, nos termos do art. 124, §1º, c/c art. 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 6 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 60-67.2018.6.20.0004
Interessado(a): Jaine Daliane dos Santos Targino
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, mas participou do
treinamento promovido pela Justiça Eleitoral, portanto verifica-se que tinha conhecimento da convocação.
Citado pelos Correios para apresentar justificativa pela ausência, o(a) eleitor(a) deixou transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação ou justificativa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. O(a) mesário(a) não se apresentou para compor a mesa receptora de votos e,
citado pelos Correios com aviso de recebimento, não apresentou justificativa, fazendo-se necessário, pois, a
aplicação da penalidade prevista em lei.
Ademais, merece ser considerado que a ausência de mesários causa transtornos aos trabalhos da seção
eleitoral para as quais foram designados.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, o não comparecimento do membro da mesa receptora, sem justa
causa apresentada ao Juiz Eleitoral, impõe a aplicação de multa de “50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário
mínimo vigente na Zona Eleitoral”.
Todavia, merece ponderação a regra constitucional que veda a aplicação do salário mínimo como indexador,
razão pela qual passou-se a utilizar a UFIR para aplicação das multas previstas no Código Eleitoral e leis
conexas, conforme o art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Ante o exposto, imponho ao(à) mesário(a) de que tratam os autos o pagamento da multa prevista no art. 124 do
Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos), levando em conta a condição econômica do(a) mesmo(a), nos termos do art. 367, inciso I,
do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
O(a) eleitor(a) deverá comparecer ao Cartório Eleitoral desta 4ª Zona até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, a fim de proceder ao recolhimento do valor acima, através de Guia de Recolhimento da
União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo
fiscal, nos termos do art. 124, §1º, c/c art. 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 6 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral

____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 74-51.2018.6.20.0004
Interessado(a): Raissa Cristina de Amorim Batista
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 5 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 47-68.2018.6.20.0004
Interessado(a): Elionara Felix de Moura
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 68-44.2018.6.20.0004
Interessado(a): Lucas Alexandre de Souza
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 48-53.2018.6.20.0004
Interessado(a): Erika Dayse do Nascimento Oliveira Nazário
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 53-75.2018.6.20.0004
Interessado(a): Felipe Rodrigues da Silva
SENTENÇA
____________________________________________________________________________________________________________________
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 025

Natal, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019

Página 19

Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 54-60.2018.6.20.0004
Interessado(a): Gustavo Abreu
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 56-30.2018.6.20.0004
Interessado(a): Hewillyson Ferreira de Oliveira França
SENTENÇA
Vistos, etc.
____________________________________________________________________________________________________________________
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
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Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 77-06.2018.6.20.0004
Interessado(a): Ubilene de Freitas Silva
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 44-16.2018.6.20.0004
Interessado(a): Andressa de Souza Miranda
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 55-45.2018.6.20.0004
Interessado(a): Gildson Hamon Morais Fernandes
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 65-89.2018.6.20.0004
Interessado(a): Leandro Oliveira dos Santos
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO N.º 5-82.2019.6.20.0004
Interessado: CALINE CIBELLE DE CASTRO SOARES MIZAEL
SENTENÇA*
Vistos etc.
Trata-se de duplicidade agrupada no Batimento n.º 1DRN1902606416, de 25 de janeiro de 2019, envolvendo
o(a) eleitor(a) CALINE CIBELLE DE CASTRO SOARES MIZAEL, cujas inscrições pertencem a 4ª ZE/RN
(035337231600 e 035337751635).
A eleitora compareceu ao Posto de Atendimento da Justiça Eleitoral na Central do Cidadão do Via Direta, a fim
de regularizar sua situação cadastral, entretanto, por equívoco, o atendente efetuou um novo alistamento,
quando deveria ter verificado que já existia um requerimento da mesma eleitora pendente de processamento no
TSE.
A chefia de cartório informa que não votação da eleitora com nenhuma das inscrições.
É o breve relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que as duas inscrições pertencem a uma mesma eleitora e que a mesma não
agiu de má-fé, tendo a duplicidade decorrido de equívoco do serviço eleitoral.
Nos termos do inciso VI do artigo 37 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, ao constatar a duplicidade, o juiz
eleitoral deverá, entre outras providências, “determinar o cancelamento da(s) inscrição(ões) que
comprovadamente pertença(m) a um mesmo eleitor, assegurando a cada eleitor apenas uma inscrição”.
Constatada situação em que um mesmo eleitor possua duas inscrições, o cancelamento deverá recair,
preferencialmente, “na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor”, consoante
dispõe o art. 40, I, da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Isto posto, com fulcro no inciso VI do art. 37 e no inciso I do art. 40 da Res. TSE n.º 21.538/2003, proceda-se ao
cancelamento da inscrição n.º 035337751635 e mantenha-se liberada a inscrição 035337231600, ambas da 4ª
Zona Eleitoral/RN.
Encaminhe-se cópia dos autos à Corregedoria Regional Eleitoral do RN para as devidas providências.
Publicações e Intimações necessárias.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal(RN), 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
(*) Republicada por incorreção

06ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS
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Processo: 2-24.2019.6.20.0006
Requerente: MARIA JOSÉ BARBOSA SOARES
Representante: LUCIENE DE BRITO MASSENA SILVA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de solicitação do(a) Sr(a). Luciene de Brito Massena Silva em que requer certidão de quitação eleitoral
por tempo indeterminado expedida em nome de Maria José Barbosa Soares, em virtude deste apresentar-se
impossibilitado de exercer o voto, conforme documentação anexada fls. 02 e 06.
É o relatório. Passo a decidir.
A Resolução TSE n.º 21.920/2004, notadamente em seus artigos 1º e 2º, dispensa o alistamento eleitoral e o
voto dos cidadãos portadores de deficiência, cuja natureza e situação impossibilitem ou tornem extremamente
oneroso o exercício de suas obrigações eleitorais.
No caso em exame, a deficiência do requerente torna demasiadamente oneroso o exercício do seu voto,
conforme documentos de fls. 02 a 06.
Desta forma, dúvida não há no tocante ao preenchimento das exigências legais por parte do(a) requerente,
fazendo-se mister que o seu pleito seja acolhido perante este Juízo, com reconhecimento de sua condição
incapacitante e a consequente expedição da certidão postulada.
Isto posto, DEFIRO o pedido de certidão de quitação por tempo indeterminado, nos termos do artigo 2º, caput,
da Resolução TSE n.º 21.920/2004.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral e registre-se.
Expeça-se a certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em favor do(a) requerente e
providencie-se o lançamento do ASE 396 (Eleitor com deficiência) junto a sua inscrição no cadastro eleitoral.
Cumpridas as providências citadas, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.
Ceará-Mirim/RN, 29 de janeiro de 2019
______________________________
Peterson Fernandes Braga
Juiz da 6ª Zona Eleitoral

12ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Petição nº 1-21.2019.6.20.0012
Requerente: Partido da República - PR
Advogado: Djair Claudiano da Silva – OAB/RN: 12.671
Município: Passa e Fica/RN
Impugnante: Leonardo Moreira Lisboa
Advogados: Leonardo Vasconcellos Braz Galvão – OAB/RN: 5023
Edward Mitchel Duarte Amaral – OAB/RN: 9231-B
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Petição sobre prestação de contas de campanha de Diretório Municipal, relativa às Eleições Gerais
de 2018.
Em seu parecer técnico conclusivo, fls. 18, o Cartório Eleitoral informou que o presente partido já teve suas
contas relativas às Eleições 2018 julgadas como Não Prestadas, não devendo ser objeto de nova análise
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral, às fl. 19, corroborou o parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Petição sobre a Prestação de Contas de Campanha Eleitoral do Partido Político acima
qualificado, relativa às Eleições Gerais de 2018.

____________________________________________________________________________________________________________________
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Considerando-se que o referido partido já teve suas contas sentencias como NÃO PRESTADAS, nos autos do
Processo nº 51-81.2018.6.20.0042, não há que se falar em nova análise das mesmas.
Deste modo, acolhendo o parecer técnico e o parecer ministerial, fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
e art. 83, §1º, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, DETERMINO a reversão da suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal. bem como aplico-lhe a sanção de perda do recebimento de cota do
Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses, nos termos do art. 25 da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Nova Cruz/RN, 06 de fevereiro de 2019.

RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
JUIZ ELEITORAL

15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE AFIXAÇÃO Nº 02/2019
PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
15ª Zona – São José do Campestre
Praça São José, s/n Fone: (84) 3294-2374
EDITAL DE AFIXAÇÃO
N.º 02/2019
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,
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA E REVISÃO, deferidos ou em diligência, referentes ao período de 02 de
janeiro de 2019 a 31 de janeiro 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, 07 de fevereiro 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, 07 de janeiro de 2019
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral - 15ª Zona

17ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS

PORTARIA Nº 001/2019
PORTARIA Nº 001/2019
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A Excelentíssima Senhora GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX, MM. Juíza Eleitoral da 17ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a possibilidade de ausência de mesários, devidamente convocados para compor mesa
receptora de votos ou de justificativas eleitorais no âmbito da 17ª Zona Eleitoral, nas eleições 2018;
CONSIDERANDO que o serviço de mesário é ato cívico, além de relevante e obrigatório, conforme estabelecem
os artigos 120, 124 e 379 do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO que o mesário faltoso poderá solicitar o arbitramento da multa para pagamento, nos termos do
art. 124, § 1º do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO a base de cálculo para aplicação de multas eleitorais prevista do art. 85, da Resolução/TSE nº
21.538/2003.
RESOLVE:
Art. 1º. Fixar o valor da multa, ao mesário faltoso que solicitar seu arbitramento, em R$ 35,14 (trinta e cinco reais
e catorze centavos), por ausência aos trabalhos em cada turno das eleições.
Art. 2º. A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as demais normas que lhe forem contrárias.
Dada e passada nesta Cidade de Lajes/RN, aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2019. Eu _________
(Alessandra de Araújo), Chefe de Cartório desta 17ª Zona, digitei e a MM Juíza subscreve.
GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 07/2019
O Excelentíssimo Senhor RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO, MM. Juiz desta 18ª Zona Eleitoral,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais a que lhe conferidas, 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 T.S.E. 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 18ª Zona Eleitoral, a lista de requerimentos DEFERIDOS de
ALISTAMENTO e REVISÃO referentes ao Lote 04/2019, desta 18ª Zona Eleitoral, compreendendo os municípios
de ANGICOS, AFONSO BEZERRA, FERNANDO PEDROZA e SANTANA DO MATOS, para querendo, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste EDITAL, interpor recurso nos termos do art. 17, §1º e do art. 18,
§5º da Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º 6.996/82).
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, determinou S. Ex.ª a publicação do presente
Edital no Diário da Justiça eletrônico e no local público de costume deste Fórum.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos cinco dias do mês de fevereiro
do ano de dois mil e dezenove (05.02.2019). Eu, __________, Aroldo Inácio de Araújo Lopes, Chefe de Cartório
Substituto da 18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi o presente edital.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral

23ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES
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Prestação de Contas nº 122-50.2018.6.20.0023 -Eleições 2018
Requerente:Movimento Democrático Brasileiro – MDB
Advogado: Bruno Henrique do Nascimento – OAB/RN:9.223
Município -Timbaúba dos Batistas/RN
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Pelo(a) presente, fica intimado o órgão partidário municipal identificado em epígrafe, para apresentar a prestação
de contas de campanha referente ao 2º turno das eleições 2018, no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação do presente mandado, sob pena do julgamento das contas como não prestadas.
Dado e passado nesta cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, ao(s) sete dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e dezenove (07/02/2019). Eu, _____ Karina Flávia Pedrosa Santos, Chefe de Cartório, digitei e
subscrevo.
FLÁVIA PEDROSA SANTOS
Chefe de Cartório

26ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

Prestação de Contas nº 82-59.2018.6.20.0026

Eleições 2018

Interessado: Democratas – DEM de Ipueira
Advogado: Daniel Cabral Mariz Maia – OAB/RN 8171

ATO ORDINATÓRIO

De ordem do MM. Juiz Eleitoral da 26ª Zona, LUIZ ANTÔNIO TOMAZ DO NASCIMENTO, fica, pelo
presente, INTIMADO, em atenção ao artigo 72, § 1º, e 101, caput, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, o órgão
partidário em epígrafe, na pessoa de seu advogado, para, sob pena de preclusão, manifestar-se no prazo de 03
(três) dias acerca das diligências propostas no relatório preliminar para expedição de diligências abaixo
transcrito, apresentado pela unidade de exame de contas do Cartório Eleitoral.
Caicó/RN, 07 de fevereiro de 2018.
Bonieck Batista Gomes
Chefe de Cartório

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS

O extrato da prestação de contas demonstra ter havido receitas auferidas pelo partido, quais sejam, o
recebimento de R$ 306,00 (trezentos e seis reais) em espécie depositados em uma das contas do partido,
assim como lista o recebimento de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) como recurso estimável
em dinheiro.
Restou prejudicado, no entanto, a identificação da origem de tais recursos, e do destino a eles dados.
Além disso o partido apresentou extratos de 03 (três) contas bancárias, mas o Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE) constatou a existência de 05 (cinco) contas no nome do partido.
Assim, solita-se que o partido apresente os documentos necessários que identifique quem doou os
recursos em dinheiro e estimáveis, bem como elucide a sua destinação.
É o que importa relatar.

30ª ZONA ELEITORAL
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DECISÕES E DESPACHOS

INQUERITO POLICIAL 36-24.2019.6.20.0030
INQUÉRITO POLICIAL N.º 36-24.2019.6.20.0030 – CLASSE 18 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
22.647/2018
INVESTIGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
INVESTIGADA: ANA KATARINA DE MEDEIROS MORAIS
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de inquérito policial instaurado em desfavor de Ana Katarina de Medeiros Morais para apurar os delitos
dos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral em razão de sua suposta candidatura fictícia ao cargo de Vereador no
Município de Galinhos nas Eleições 2016.
O Ministério Público Eleitoral, às fls. 67, requereu a juntada do requerimento de registro de candidatura da
investigada, de forma legível, para fins de prosseguimento das investigações.
Certidão do Cartório Eleitoral (fls. 68) acerca do remanejamento do Município de Galinhos para a circunscrição
da 52ª Zona Eleitoral, com sede em São Bento do Norte, por força da Resolução TRE-RN n.º 07/2017.
É o que importa relatar, decido.
A despeito do requerimento formulado pelo Ministério Público Eleitoral, este juízo não tem competência para
processar o presente inquérito, não podendo apreciar o pedido ora formulado.
É que o fato investigado para a verificação do eventual cometimento dos crimes eleitorais em questão diz
respeito a candidatura em Município pertencente à circunscrição eleitoral de Zona diversa à deste Juízo Eleitoral,
conforme nova reorganização da Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, instituída pela
Resolução TRE-RN n.º 07/2017.
Ademais, consoante consta da certidão cartorária, todo o acervo documental e processual referente ao Município
de Galinhos fora transferido para o Cartório Eleitoral da 52ª Zona.
Diante de todo o exposto, reconheço a incompetência deste juízo e determino a remessa dos autos à 52ª Zona
Eleitoral – São Bento do Norte.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Macau/RN, 06 de fevereiro de 2019.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

38ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ELEIÇÕES 2018 - DESAPROVAÇÃO

PROCESSO Nº: 51-03.2018.6.20.0038
PROTOCOLO Nº 16.937/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSD - ANTONIO MARTINS
CNPJ
: 15.681.816/0001-03
Nº CONTROLE: P55000416179RN1550059
DATA ENTREGA: 23/10/2018 às 12:13:08
DATA GERAÇÃO: 22/11/2018 às 09:55:55
TIPO: FINAL
ADVOGADO(A):FRANCISCO LINCOL ALVES – OAB/RN Nº 753-A
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas de órgão partidário referente à campanha eleitoral das Eleições Gerais 2018.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado pelo Chefe de Cartório desta Zona.
Em sede de exame preliminar, a unidade de análise técnica emitiu relatório preliminar para expedição de
diligências, haja vista a existência de irregularidades na prestação de contas, referentes a não apresentação de
extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos, divergência de informações
____________________________________________________________________________________________________________________
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 025

Natal, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019

Página 28

relacionadas à qualificação do prestador de contas e divergência de informações referentes à conta bancária
registradas na prestação de contas e aquelas constantes na base de dados de extrato eletrônico.
Regularmente intimado, o órgão partidário manifestou-se nos autos, informando não ter realizado abertura de
conta bancária para movimentação de recursos de campanha no pleito de 2018.
A unidade de análise técnica, com auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal
Superior Eleitoral, emitiu parecer técnico conclusivo, conforme dispõe a Resolução TSE nº 23.553/2017,
opinando pela desaprovação das contas, diante do descumprimento da obrigação de abertura de conta bancária
de campanha.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas, em consonância com o
parecer técnico.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A presente Prestação de Contas foi examinada nos moldes dispostos na Resolução TSE nº 23.553/2017, com
auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
No caso em apreço, a análise dos autos revela que as contas não foram prestadas de acordo com as
formalidades exigidas pelas normas de regência, pois apresentam falha grave, no tocante ao registro da
movimentação financeira.
Compulsando os autos, conforme relatado no parecer técnico conclusivo, verifica-se a existência de divergência
entre os dados referentes à qualificação do prestador de contas informados no SPCE-WEB e aqueles constantes
do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP.
Trata-se de impropriedade que não é apta a comprometer o exame das contas, pois a divergência não
impossibilita a identificação do prestador de contas, de maneira que não ensejaria a desaprovação, mas apenas
ressalva. No entanto, diante da gravidade das demais irregularidades detectadas, vislumbra-se hipótese de
desaprovação da prestação de contas, consoante argumentos a seguir expostos.
O partido político não apresentou extrato bancário impresso da conta destinada à movimentação de Outros
Recursos, em desobediência à exigência prevista no art. 56, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.553/2017. Além disso, de acordo com as informações registradas na prestação de contas, não foi
providenciada abertura de conta bancária para movimentação de recursos de campanha, referente às Eleições
Gerais 2018.
É bem verdade que, na esteira do entendimento adotado por este Juízo, tal omissão poderia ser suprida através
do extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral pela instituição financeira, afastando a desaprovação das
contas, permanecendo apenas a ressalva.
Nesse sentido, o extrato bancário existente na base de dados da Justiça Eleitoral informa a existência de uma
conta bancária de titularidade do partido político, sem registro de movimentação. Ocorre que, não é possível
inferir se se trata de conta bancária específica de campanha ou de conta bancária para despesas ordinárias do
partido político.
Ademais, o próprio órgão partidário informou não ter realizado abertura de conta bancária para movimentação de
recursos de campanha, referente às Eleições Gerais 2018.
Dessa forma, percebe-se que, além da omissão referente à apresentação de extrato impresso, o prestador
também se absteve de providenciar a abertura de conta bancária de campanha, contrariando o que dispõe o art.
10, “caput” e § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 10. 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.
§ 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.
Observe-se que o referido dispositivo traz a obrigatoriedade de abertura de conta bancária destinada à
movimentação de outros recursos, tanto pelos candidatos como pelos partidos políticos, ainda que não tenha
havido movimentação de recursos financeiros.
A desobediência ao dispositivo revela-se como inconsistência grave e insanável, pois impossibilita o efetivo
exame das contas pelas Justiça Eleitoral. Inexistindo conta bancária de campanha, torna-se inviável a
comprovação da movimentação financeira, ou ainda da ausência dessa movimentação, o que impede a aferição
da regularidade no cumprimento dos requisitos para a arrecadação de recursos e a realização de despesas
durante a campanha.
Destarte, a ausência de extrato bancário impresso aliada à omissão quanto à abertura de conta bancária de
campanha denotam restar patente irregularidade grave, que ultrapassa os limites de uma falha formal,
decorrente apenas da desobediência à norma de regência, para se configurar em descumprimento de requisito
essencial ao efetivo exame das contas, que enseja a desaprovação das contas.
Esse é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, consoante se infere dos julgados a seguir
expostos:
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ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, IMPOSSIBILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, apresentados
minimamente documentos na prestação de contas, que devem ser desaprovadas, e não julgadas não prestadas.
(Precedentes: AgR-REspe n° 725-04/PR, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 18.3.2015; AgR-REspe n° 175873/PR, ReI. Mm. Rosa Weber, DJe de 26.4.2018). A não abertura de conta bancária específica e,
consequentemente, a não apresentação do extrato bancário de todo o período de campanha eleitoral constituem
motivo para a desaprovação das contas, mas não ensejam, por si sós, o julgamento destas como não prestadas.
(Nesse sentido: AgR-REspe n° 1 57-24/AP, de minha relatoria, DJe de 6.6.2018; AgR-REspe n° 432- 59/SE, de
minha relatoria, julgado em 10.8.2018; AgRREspe n° 3110-61/GO, ReI. Mm. Henrique Neves, DJe de 20.9.2016;
AgR-REspe n° 1910-73/DF, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 5.8.2016). Da moldura fática delineada pela Corte
Regional, conclui-se que as contas foram julgadas desaprovadas, porquanto o balanço contábil foi acompanhado
por outros documentos que permitiram a análise das contas. Rever tal entendimento demandaria nova incursão
no acervo fático-probatório, providência vedada na estreita via do recurso especial, consoante entendimento
sumular n° 24/TSE. 4. Agravo regimental desprovido.
(TSE, AgR-REspe no 143-40.2016.6.03.0000/AP , Rel. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 13/08/2018 –
destaque acrescido)
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES
2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. 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.
Nos termos do art. 22, caput, da Lei n° 9.50411997 e do art. 70, § 20, da Res.-TSE n° 23.463/2015, a abertura de
conta bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária
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. Agravo interno a que se nega
provimento.
(TSE, AgR-Al n° 568-28.2016.6.26.0000/SP, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, j. 30/10/2018 – destaque
acrescido)
Dessa forma, ainda que não tenha sido apresentada impugnação à prestação de contas, é imperiosa a
desaprovação, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com vistas
a uma aprovação com ressalvas, uma vez que as irregularidades não se afiguram de potencial mínimo, já que
comprometem a fiscalização sobre a totalidade das contas.
Nesse contexto, vale registrar o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte acerca do tema, segundo o qual deve-se aplicar o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade somente quando as falhas não afetam, no conjunto, a regularidade das contas,
o que não se observa no presente caso. Veja-se:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O princípio da razoabilidade, em sua acepção de equivalência (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São
Paulo: Malheiros, p. 153-162), impõe a análise econômica das irregularidades contábeis, coadjuvada pelo
elemento subjetivo doloso, e, bem por isso, desautoriza a conclusão a que chegou o aresto recorrido, na medida
em que se verifica a desproporção entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.
2. Os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, enquanto princípios estruturantes do Estado
Democrático de Direito, impõem a fortiori a revaloração jurídica da controvérsia, de sorte a corrigir eventuais
injustiças perpetradas no caso concreto.
3. O exame da prestação de contas não pode ficar adstrito apenas e tão somente ao percentual do montante
arrecadado e ao total de despesas realizadas em campanhas, mas também se impõe a análise tomando como
critério o valor nominal que ensejou a irregularidade.
4. A incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade somente é possível quando presentes os
seguintes requisitos: (i) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; (ii) irrelevância do percentual
dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado; e (iii) ausência de comprovada má-fé.
(TSE, AgR-AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 54039 - Mesquita/RJ. Acórdão de 14/05/2015.
Relator(a) Min. LUIZ FUX. Dje de 30/09/2015. destaques acrescidos).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA ELEITORAL DE 2012. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez constatadas falhas formais e materiais que,
em seu conjunto, não prejudicam a análise das contas, não revelam a má-fé do partido e alcançam valores
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absolutos e relativos ínfimos, é possível a aprovação com ressalvas, nos termos do art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
2. As falhas constatadas alcançaram o montante de 1,58% dos recursos arrecadados na campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes: PC nº 3880-45, de
minha relatoria, DJe de 27.8.2014; AgR-AI nº 7327-56, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.10.2013.
(TSE. PC - Prestação de Contas nº 130241 - Brasília/DF . Acórdão de 02/06/2015. Relator(a) Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA. Dje 115 de 19/06/2015. destaques acrescidos).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CARGO VEREADOR. RECURSO
FINANCEIRO DE CAMPANHA ELEITORAL. OMISSÃO DE RECEITA E DESPESA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. FALHAS MATERIAIS GRAVES E INSANÁVEIS. COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
O art. 48, I, "g" da Resolução TSE nº 23.463/2015 estabelece que a prestação de contas deve ser composta
pelas informações quanto as receitas e despesas realizadas na campanha, devidamente especificadas.
A omissão do candidato em declarar na sua prestação de contas as movimentações financeiras detectadas no
extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral, inclusive sem especificar a finalidade da compensação de
cheque bancário, compromete a transparência, confiabilidade e lisura das contas apresentadas.
O art. 48, II, alínea "a" da Resolução de prestação de contas exige a apresentação dos extratos bancários
compreendendo todo o período de campanha. O art. 59 da referida resolução estatui essa obrigatoriedade
inclusive para o sistema simplificado de prestação de contas.
De sorte que os referidos documentos são indispensáveis para a devida análise e fiscalização da movimentação
financeira de campanha pela Justiça Eleitoral.
Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade visto que as irregularidades
são graves e representam mais de 17% (dezessete por cento) dos valores movimentados na campanha.
Subsistência das irregularidades que ensejaram a desaprovou das contas de campanha do recorrente.
Desprovimento do recurso.
(TRE-RN, RECURSO ELEITORAL nº 28604, Acórdão nº 207/2018 de 15/05/2018, Relator(a) BERENICE
CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/05/2018, Página 4 –
destaque acrescido)
Por conseguinte, tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima exposto, bem como a gravidade e
abrangência das irregularidades detectadas, as quais comprometem no seu conjunto a regularidade das contas,
impõe-se a sua desaprovação, conforme os ditames do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fulcro no art. 10, “caput” e § 2º, art. 56, inciso II, alínea “a”, e art. 77, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como nas razões delineadas, JULGO DESAPROVADA a Prestação de
Contas identificada em epígrafe, referente às Eleições Gerais 2018.
Registre-se no SICO.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 84 da mencionada Resolução, remeta-se cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa nos registros.
Martins, 06 de fevereiro de 2019.
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral/RN
PROCESSO Nº: 46-78.2018.6.20.0038
PROTOCOLO Nº 16.932/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PDT - ANTÔNIO MARTINS
CNPJ
: 25.135.554/0001-27
Nº CONTROLE: P12000416179RN1704518
DATA ENTREGA: 16/11/2018 às 12:45:37
DATA GERAÇÃO: 23/11/2018 às 12:26:19
TIPO: FINAL
ADVOGADO(A): IVO LUCAS MOREIRA – OAB/RN Nº 15993
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
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Cuida-se de Prestação de Contas de órgão partidário referente à campanha eleitoral das Eleições Gerais 2018.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado pelo Chefe de Cartório desta Zona.
Em sede de exame prévio, a unidade de análise técnica emitiu relatório preliminar para expedição de diligências,
haja vista a existência de irregularidades na prestação de contas, referentes a não apresentação de extrato das
contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos (os extratos acostados dizem respeito a
período anterior à campanha eleitoral de 2018), bem como à divergência entre as informações de conta bancária
registradas na prestação de contas e os dados constantes dos extratos eletrônicos.
Regularmente intimado, o órgão partidário permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo fixado sem
apresentar qualquer manifestação, conforme certidão emitida pelo Cartório Eleitoral.
A unidade de análise técnica, com auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal
Superior Eleitoral, emitiu parecer técnico conclusivo, conforme dispõe a Resolução TSE nº 23.553/2017,
opinando pela desaprovação das contas, diante do descumprimento da obrigação de abertura de conta bancária
de campanha.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas, em consonância com o
parecer técnico.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A presente Prestação de Contas foi examinada nos moldes dispostos na Resolução TSE nº 23.553/2017, com
auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
No caso em apreço, a análise dos autos revela que as contas não foram prestadas de acordo com as
formalidades exigidas pelas normas de regência, pois apresentam falha grave, no tocante ao registro da
movimentação financeira.
Compulsando os autos, conforme relatado no parecer técnico conclusivo, verifica-se que o partido político
infringiu a exigência prevista no art. 56, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, pois os extratos
bancários apresentados se referem ao intervalo entre 08/2016 e 07/2017, logo, anterior ao período de campanha
eleitoral das Eleições Gerais 2018.
É bem verdade que, na esteira do entendimento adotado por este Juízo, tal omissão poderia ser suprida através
de extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral pela instituição financeira, afastando a desaprovação das
contas, permanecendo apenas a ressalva. Ocorre que, consoante se depreende do documento de fl. 45, anexo
ao relatório preliminar para expedição de diligências, a despeito das informações de conta bancária informadas
no SPCE-WEB, não há conta vinculada ao CNPJ do órgão partidário na base de dados dos extratos eletrônicos.
Regularmente intimado para se manifestar a respeito da irregularidade detectada, o partido político permaneceu
inerte, abstendo-se de apresentar esclarecimentos e/ou documentos a fim de demonstrar a existência de conta
bancária de campanha.
Dessa forma, percebe-se que, além da omissão referente ao extrato impresso, o prestador também se absteve
de comprovar a abertura de conta bancária de campanha, contrariando o que dispõe o art. 10, “caput” e § 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 10. 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.
§ 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.
Observe-se que o referido dispositivo traz a obrigatoriedade de abertura de conta bancária destinada à
movimentação de outros recursos, tanto pelos candidatos como pelos partidos políticos, ainda que não tenha
havido movimentação de recursos financeiros.
A desobediência ao dispositivo revela-se como inconsistência grave e insanável, pois impossibilita o efetivo
exame das contas pelas Justiça Eleitoral. Inexistindo conta bancária de campanha, torna-se inviável a
comprovação da movimentação financeira, ou ainda da ausência dessa movimentação, o que impede a aferição
da regularidade no cumprimento dos requisitos para a arrecadação de recursos e a realização de despesas
durante a campanha.
A ausência de extrato bancário impresso aliada à omissão quanto à abertura de conta bancária de campanha
denotam restar patente irregularidade grave, que ultrapassa os limites de uma falha formal, decorrente apenas
da desobediência à norma de regência, para se configurar em descumprimento de requisito essencial ao efetivo
exame das contas, que enseja a desaprovação das contas.
Esse é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, consoante se infere dos julgados a seguir
expostos:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ABERTURA DE CONTA
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Consoante jurisprudência deste

NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
BANCÁRIA. AUSÊNCIA. NÃO
E PROVAS, IMPOSSIBILIDADE.
Tribunal Superior, apresentados
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minimamente documentos na prestação de contas, que devem ser desaprovadas, e não julgadas não prestadas.
(Precedentes: AgR-REspe n° 725-04/PR, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 18.3.2015; AgR-REspe n° 175873/PR, ReI. Mm. Rosa Weber, DJe de 26.4.2018). A não abertura de conta bancária específica e,
consequentemente, a não apresentação do extrato bancário de todo o período de campanha eleitoral constituem
motivo para a desaprovação das contas, mas não ensejam, por si sós, o julgamento destas como não prestadas.
(Nesse sentido: AgR-REspe n° 1 57-24/AP, de minha relatoria, DJe de 6.6.2018; AgR-REspe n° 432- 59/SE, de
minha relatoria, julgado em 10.8.2018; AgRREspe n° 3110-61/GO, ReI. Mm. Henrique Neves, DJe de 20.9.2016;
AgR-REspe n° 1910-73/DF, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 5.8.2016). Da moldura fática delineada pela Corte
Regional, conclui-se que as contas foram julgadas desaprovadas, porquanto o balanço contábil foi acompanhado
por outros documentos que permitiram a análise das contas. Rever tal entendimento demandaria nova incursão
no acervo fático-probatório, providência vedada na estreita via do recurso especial, consoante entendimento
sumular n° 24/TSE. 4. Agravo regimental desprovido.
(TSE, AgR-REspe no 143-40.2016.6.03.0000/AP , Rel. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 13/08/2018 –
destaque acrescido)
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES
2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. 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.
Nos termos do art. 22, caput, da Lei n° 9.50411997 e do art. 70, § 20, da Res.-TSE n° 23.463/2015, a abertura de
conta bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária
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. Agravo interno a que se nega
provimento.
(TSE, AgR-Al n° 568-28.2016.6.26.0000/SP, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, j. 30/10/2018 – destaque
acrescido)
Dessa forma, ainda que não tenha sido apresentada impugnação à prestação de contas, é imperiosa a
desaprovação, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com vistas
a uma aprovação com ressalvas, uma vez que as irregularidades não se afiguram de potencial mínimo, já que
comprometem a fiscalização sobre a totalidade das contas.
Nesse contexto, vale registrar o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte acerca do tema, segundo o qual deve-se aplicar o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade somente quando as falhas não afetam, no conjunto, a regularidade das contas,
o que não se observa no presente caso. Veja-se:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O princípio da razoabilidade, em sua acepção de equivalência (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São
Paulo: Malheiros, p. 153-162), impõe a análise econômica das irregularidades contábeis, coadjuvada pelo
elemento subjetivo doloso, e, bem por isso, desautoriza a conclusão a que chegou o aresto recorrido, na medida
em que se verifica a desproporção entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.
2. Os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, enquanto princípios estruturantes do Estado
Democrático de Direito, impõem a fortiori a revaloração jurídica da controvérsia, de sorte a corrigir eventuais
injustiças perpetradas no caso concreto.
3. O exame da prestação de contas não pode ficar adstrito apenas e tão somente ao percentual do montante
arrecadado e ao total de despesas realizadas em campanhas, mas também se impõe a análise tomando como
critério o valor nominal que ensejou a irregularidade.
4. A incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade somente é possível quando presentes os
seguintes requisitos: (i) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; (ii) irrelevância do percentual
dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado; e (iii) ausência de comprovada má-fé.
(TSE, AgR-AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 54039 - Mesquita/RJ. Acórdão de 14/05/2015.
Relator(a) Min. LUIZ FUX. Dje de 30/09/2015. destaques acrescidos).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA ELEITORAL DE 2012. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez constatadas falhas formais e materiais que,
em seu conjunto, não prejudicam a análise das contas, não revelam a má-fé do partido e alcançam valores
absolutos e relativos ínfimos, é possível a aprovação com ressalvas, nos termos do art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
2. As falhas constatadas alcançaram o montante de 1,58% dos recursos arrecadados na campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes: PC nº 3880-45, de
minha relatoria, DJe de 27.8.2014; AgR-AI nº 7327-56, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.10.2013.
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(TSE. PC - Prestação de Contas nº 130241 - Brasília/DF . Acórdão de 02/06/2015. Relator(a) Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA. Dje 115 de 19/06/2015. destaques acrescidos).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CARGO VEREADOR. RECURSO
FINANCEIRO DE CAMPANHA ELEITORAL. OMISSÃO DE RECEITA E DESPESA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. FALHAS MATERIAIS GRAVES E INSANÁVEIS. COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
O art. 48, I, "g" da Resolução TSE nº 23.463/2015 estabelece que a prestação de contas deve ser composta
pelas informações quanto as receitas e despesas realizadas na campanha, devidamente especificadas.
A omissão do candidato em declarar na sua prestação de contas as movimentações financeiras detectadas no
extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral, inclusive sem especificar a finalidade da compensação de
cheque bancário, compromete a transparência, confiabilidade e lisura das contas apresentadas.
O art. 48, II, alínea "a" da Resolução de prestação de contas exige a apresentação dos extratos bancários
compreendendo todo o período de campanha. O art. 59 da referida resolução estatui essa obrigatoriedade
inclusive para o sistema simplificado de prestação de contas.
De sorte que os referidos documentos são indispensáveis para a devida análise e fiscalização da movimentação
financeira de campanha pela Justiça Eleitoral.
Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade visto que as irregularidades
são graves e representam mais de 17% (dezessete por cento) dos valores movimentados na campanha.
Subsistência das irregularidades que ensejaram a desaprovou das contas de campanha do recorrente.
Desprovimento do recurso.
(TRE-RN, RECURSO ELEITORAL nº 28604, Acórdão nº 207/2018 de 15/05/2018, Relator(a) BERENICE
CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/05/2018, Página 4 –
destaque acrescido)
Por conseguinte, tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima exposto, bem como a gravidade e
abrangência das irregularidades detectadas, as quais comprometem no seu conjunto a regularidade das contas,
impõe-se a sua desaprovação, conforme os ditames do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fulcro no art. 10, “caput” e § 2º, art. 56, inciso II, alínea “a”, e art. 77, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como nas razões delineadas, JULGO DESAPROVADA a Prestação de
Contas identificada em epígrafe, referente às Eleições Gerais 2018.
Registre-se no SICO.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 84 da mencionada Resolução, remeta-se cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa nos registros.
Martins, 06 de fevereiro de 2019.
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral/RN
PROCESSO Nº: 49-33.2018.6.20.0038
PROTOCOLO Nº 16.935/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - DEM - ANTONIO MARTINS
CNPJ
: 03.841.810/0001-69
Nº CONTROLE: P25000416179RN2339181
DATA ENTREGA: 17/11/2018 às 15:28:40
DATA GERAÇÃO: 23/11/2018 às 13:09:10
TIPO: FINAL
ADVOGADO(A): FRANCISCA EDNÁRIA FERREIRA DAS CHAGAS FERNANDES – OAB/RN Nº 13.590
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas de órgão partidário referente à campanha eleitoral das Eleições Gerais 2018.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado pelo Chefe de Cartório desta Zona.
Em sede de exame prévio, a unidade de análise técnica emitiu relatório preliminar para expedição de diligências,
haja vista a existência de irregularidades na prestação de contas, referentes a não apresentação de extrato das
contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos e divergência entre as informações
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relacionadas à conta bancária registradas na prestação de contas e aquelas constantes na base de dados de
extrato eletrônico.
Regularmente intimado, o órgão partidário manifestou-se nos autos, informando não ter realizado abertura de
conta bancária para movimentação de recursos de campanha no pleito de 2018.
A unidade de análise técnica, com auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal
Superior Eleitoral, emitiu parecer técnico conclusivo, conforme dispõe a Resolução TSE nº 23.553/2017,
opinando pela desaprovação das contas, diante do descumprimento da obrigação de abertura de conta bancária
de campanha.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas, em consonância com o
parecer técnico.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A presente Prestação de Contas foi examinada nos moldes dispostos na Resolução TSE nº 23.553/2017, com
auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
No caso em apreço, a análise dos autos revela que as contas não foram prestadas de acordo com as
formalidades exigidas pelas normas de regência, pois apresentam falha grave, no tocante ao registro da
movimentação financeira.
Compulsando os autos, conforme relatado no parecer técnico conclusivo, verifica-se que o partido político não
apresentou extrato bancário impresso da conta destinada à movimentação de Outros Recursos, em
desobediência à exigência prevista no art. 56, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Além
disso, de acordo com as informações registradas na prestação de contas, não foi providenciada abertura de
conta bancária para movimentação de recursos de campanha, referente às Eleições Gerais 2018.
É bem verdade que, na esteira do entendimento adotado por este Juízo, tal omissão poderia ser suprida através
do extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral pela instituição financeira, afastando a desaprovação das
contas, permanecendo apenas a ressalva.
Nesse sentido, o extrato bancário existente na base de dados da Justiça Eleitoral informa a existência de uma
conta bancária de titularidade do partido político, sem registro de movimentação. Ocorre que, não é possível
inferir se se trata de conta bancária específica de campanha ou de conta bancária para despesas ordinárias do
partido político.
Ademais, o próprio órgão partidário informou não ter realizado abertura de conta bancária para movimentação de
recursos de campanha, referente às Eleições Gerais 2018.
Dessa forma, percebe-se que, além da omissão referente à apresentação de extrato impresso, o prestador
também se absteve de providenciar a abertura de conta bancária de campanha, contrariando o que dispõe o art.
10, “caput” e § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 10. 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.
§ 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.
Observe-se que o referido dispositivo traz a obrigatoriedade de abertura de conta bancária destinada à
movimentação de outros recursos, tanto pelos candidatos como pelos partidos políticos, ainda que não tenha
havido movimentação de recursos financeiros.
A desobediência ao dispositivo revela-se como inconsistência grave e insanável, pois impossibilita o efetivo
exame das contas pelas Justiça Eleitoral. Inexistindo conta bancária de campanha, torna-se inviável a
comprovação da movimentação financeira, ou ainda da ausência dessa movimentação, o que impede a aferição
da regularidade no cumprimento dos requisitos para a arrecadação de recursos e a realização de despesas
durante a campanha.
Destarte, a ausência de extrato bancário impresso aliada à omissão quanto à abertura de conta bancária de
campanha denotam restar patente irregularidade grave, que ultrapassa os limites de uma falha formal,
decorrente apenas da desobediência à norma de regência, para se configurar em descumprimento de requisito
essencial ao efetivo exame das contas, que enseja a desaprovação das contas.
Esse é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, consoante se infere dos julgados a seguir
expostos:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, IMPOSSIBILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, apresentados
minimamente documentos na prestação de contas, que devem ser desaprovadas, e não julgadas não prestadas.
(Precedentes: AgR-REspe n° 725-04/PR, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 18.3.2015; AgR-REspe n° 175873/PR, ReI. Mm. Rosa Weber, DJe de 26.4.2018). A não abertura de conta bancária específica e,
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consequentemente, a não apresentação do extrato bancário de todo o período de campanha eleitoral constituem
motivo para a desaprovação das contas, mas não ensejam, por si sós, o julgamento destas como não prestadas.
(Nesse sentido: AgR-REspe n° 1 57-24/AP, de minha relatoria, DJe de 6.6.2018; AgR-REspe n° 432- 59/SE, de
minha relatoria, julgado em 10.8.2018; AgRREspe n° 3110-61/GO, ReI. Mm. Henrique Neves, DJe de 20.9.2016;
AgR-REspe n° 1910-73/DF, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 5.8.2016). Da moldura fática delineada pela Corte
Regional, conclui-se que as contas foram julgadas desaprovadas, porquanto o balanço contábil foi acompanhado
por outros documentos que permitiram a análise das contas. Rever tal entendimento demandaria nova incursão
no acervo fático-probatório, providência vedada na estreita via do recurso especial, consoante entendimento
sumular n° 24/TSE. 4. Agravo regimental desprovido.
(TSE, AgR-REspe no 143-40.2016.6.03.0000/AP , Rel. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 13/08/2018 –
destaque acrescido)
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES
2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. 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.
Nos termos do art. 22, caput, da Lei n° 9.50411997 e do art. 70, § 20, da Res.-TSE n° 23.463/2015, a abertura de
conta bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária
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. Agravo interno a que se nega
provimento.
(TSE, AgR-Al n° 568-28.2016.6.26.0000/SP, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, j. 30/10/2018 – destaque
acrescido)
Dessa forma, ainda que não tenha sido apresentada impugnação à prestação de contas, é imperiosa a
desaprovação, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com vistas
a uma aprovação com ressalvas, uma vez que as irregularidades não se afiguram de potencial mínimo, já que
comprometem a fiscalização sobre a totalidade das contas.
Nesse contexto, vale registrar o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte acerca do tema, segundo o qual deve-se aplicar o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade somente quando as falhas não afetam, no conjunto, a regularidade das contas,
o que não se observa no presente caso. Veja-se:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O princípio da razoabilidade, em sua acepção de equivalência (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São
Paulo: Malheiros, p. 153-162), impõe a análise econômica das irregularidades contábeis, coadjuvada pelo
elemento subjetivo doloso, e, bem por isso, desautoriza a conclusão a que chegou o aresto recorrido, na medida
em que se verifica a desproporção entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.
2. Os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, enquanto princípios estruturantes do Estado
Democrático de Direito, impõem a fortiori a revaloração jurídica da controvérsia, de sorte a corrigir eventuais
injustiças perpetradas no caso concreto.
3. O exame da prestação de contas não pode ficar adstrito apenas e tão somente ao percentual do montante
arrecadado e ao total de despesas realizadas em campanhas, mas também se impõe a análise tomando como
critério o valor nominal que ensejou a irregularidade.
4. A incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade somente é possível quando presentes os
seguintes requisitos: (i) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; (ii) irrelevância do percentual
dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado; e (iii) ausência de comprovada má-fé.
(TSE, AgR-AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 54039 - Mesquita/RJ. Acórdão de 14/05/2015.
Relator(a) Min. LUIZ FUX. Dje de 30/09/2015. destaques acrescidos).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA ELEITORAL DE 2012. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez constatadas falhas formais e materiais que,
em seu conjunto, não prejudicam a análise das contas, não revelam a má-fé do partido e alcançam valores
absolutos e relativos ínfimos, é possível a aprovação com ressalvas, nos termos do art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
2. As falhas constatadas alcançaram o montante de 1,58% dos recursos arrecadados na campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes: PC nº 3880-45, de
minha relatoria, DJe de 27.8.2014; AgR-AI nº 7327-56, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.10.2013.
(TSE. PC - Prestação de Contas nº 130241 - Brasília/DF . Acórdão de 02/06/2015. Relator(a) Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA. Dje 115 de 19/06/2015. destaques acrescidos).
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RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CARGO VEREADOR. RECURSO
FINANCEIRO DE CAMPANHA ELEITORAL. OMISSÃO DE RECEITA E DESPESA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. FALHAS MATERIAIS GRAVES E INSANÁVEIS. COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
O art. 48, I, "g" da Resolução TSE nº 23.463/2015 estabelece que a prestação de contas deve ser composta
pelas informações quanto as receitas e despesas realizadas na campanha, devidamente especificadas.
A omissão do candidato em declarar na sua prestação de contas as movimentações financeiras detectadas no
extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral, inclusive sem especificar a finalidade da compensação de
cheque bancário, compromete a transparência, confiabilidade e lisura das contas apresentadas.
O art. 48, II, alínea "a" da Resolução de prestação de contas exige a apresentação dos extratos bancários
compreendendo todo o período de campanha. O art. 59 da referida resolução estatui essa obrigatoriedade
inclusive para o sistema simplificado de prestação de contas.
De sorte que os referidos documentos são indispensáveis para a devida análise e fiscalização da movimentação
financeira de campanha pela Justiça Eleitoral.
Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade visto que as irregularidades
são graves e representam mais de 17% (dezessete por cento) dos valores movimentados na campanha.
Subsistência das irregularidades que ensejaram a desaprovou das contas de campanha do recorrente.
Desprovimento do recurso.
(TRE-RN, RECURSO ELEITORAL nº 28604, Acórdão nº 207/2018 de 15/05/2018, Relator(a) BERENICE
CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/05/2018, Página 4 –
destaque acrescido)
Por conseguinte, tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima exposto, bem como a gravidade e
abrangência das irregularidades detectadas, as quais comprometem no seu conjunto a regularidade das contas,
impõe-se a sua desaprovação, conforme os ditames do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fulcro no art. 10, “caput” e § 2º, art. 56, inciso II, alínea “a”, e art. 77, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como nas razões delineadas, JULGO DESAPROVADA a Prestação de
Contas identificada em epígrafe, referente às Eleições Gerais 2018.
Registre-se no SICO.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 84 da mencionada Resolução, remeta-se cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa nos registros.
Martins, 07 de fevereiro de 2019.
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral/RN
PROCESSO Nº: 61-47.2018.6.20.0038
PROTOCOLO Nº 16.947/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSDB - MARTINS
CNPJ
: 09.347.280/0001-83
Nº CONTROLE: P45000417477RN4579954
DATA ENTREGA: 06/11/2018 às 09:15:35
DATA GERAÇÃO: 13/11/2018 às 13:23:34
TIPO: FINAL
ADVOGADO(A): Rafael Nunes Chavante – OAB/RN nº 12.278
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas de órgão partidário referente à campanha eleitoral das Eleições Gerais 2018.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado pelo Chefe de Cartório desta Zona.
Em sede de exame prévio, a unidade de análise técnica emitiu relatório preliminar para expedição de diligências,
haja vista a existência de irregularidades na prestação de contas, referentes a não apresentação de extrato das
contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos, divergência de informações relacionadas à
qualificação do prestador de contas e divergência de informações referentes à conta bancária registradas na
prestação de contas e aquelas constantes na base de dados de extrato eletrônico.

____________________________________________________________________________________________________________________
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 025

Natal, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019

Página 37

Regularmente intimado, o órgão partidário permaneceu inerte, abstendo-se de apresentar qualquer manifestação
a respeito das irregularidades detectadas.
A unidade de análise técnica, com auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal
Superior Eleitoral, emitiu parecer técnico conclusivo, conforme dispõe a Resolução TSE nº 23.553/2017,
opinando pela desaprovação das contas, diante do descumprimento da obrigação de abertura de conta bancária
de campanha.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas, em consonância com o
parecer técnico.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A presente Prestação de Contas foi examinada nos moldes dispostos na Resolução TSE nº 23.553/2017, com
auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
No caso em apreço, a análise dos autos revela que as contas não foram prestadas de acordo com as
formalidades exigidas pelas normas de regência, pois apresentam falha grave, no tocante ao registro da
movimentação financeira.
Compulsando os autos, conforme relatado no parecer técnico conclusivo, verifica-se a existência de divergência
entre os dados referentes à qualificação do prestador de contas informados no SPCE-WEB e aqueles constantes
do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP.
Trata-se de impropriedade que não é apta a comprometer o exame das contas, pois a divergência não
impossibilita a identificação do prestador de contas, de maneira que não ensejaria a desaprovação, mas apenas
ressalva. No entanto, diante da gravidade das demais irregularidades detectadas, vislumbra-se hipótese de
desaprovação da prestação de contas, consoante argumentos a seguir expostos.
O partido político não apresentou extrato bancário impresso da conta destinada à movimentação de Outros
Recursos, em desobediência à exigência prevista no art. 56, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.553/2017. Além disso, de acordo com as informações registradas na prestação de contas, não foi
providenciada abertura de conta bancária para movimentação de recursos de campanha, referente às Eleições
Gerais 2018.
É bem verdade que, na esteira do entendimento adotado por este Juízo, tal omissão poderia ser suprida através
do extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral pela instituição financeira, afastando a desaprovação das
contas, permanecendo apenas a ressalva.
Nesse sentido, o extrato bancário existente na base de dados da Justiça Eleitoral informa a existência de uma
conta bancária de titularidade do partido político, sem registro de movimentação. Ocorre que, não é possível
inferir se se trata de conta bancária específica de campanha ou de conta bancária para despesas ordinárias do
partido político.
Regularmente intimado, oportunidade em que poderia apresentar esclarecimentos e/ou documentos
comprobatórios da abertura de conta bancária de campanha, o órgão partidário permaneceu inerte, abstendo-se
de formular qualquer manifestação a respeito.
Dessa forma, percebe-se que, além da omissão referente à apresentação de extrato impresso, o prestador
também se absteve de comprovar a abertura de conta bancária de campanha, contrariando o que dispõe o art.
10, “caput” e § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 10. 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.
§ 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.
Observe-se que o referido dispositivo traz a obrigatoriedade de abertura de conta bancária destinada à
movimentação de outros recursos, tanto pelos candidatos como pelos partidos políticos, ainda que não tenha
havido movimentação de recursos financeiros.
A desobediência ao dispositivo revela-se como inconsistência grave e insanável, pois impossibilita o efetivo
exame das contas pelas Justiça Eleitoral. Inexistindo conta bancária de campanha, torna-se inviável a
comprovação da movimentação financeira, ou ainda da ausência dessa movimentação, o que impede a aferição
da regularidade no cumprimento dos requisitos para a arrecadação de recursos e a realização de despesas
durante a campanha.
Destarte, a ausência de extrato bancário impresso aliada à omissão quanto à abertura de conta bancária de
campanha denotam restar patente irregularidade grave, que ultrapassa os limites de uma falha formal,
decorrente apenas da desobediência à norma de regência, para se configurar em descumprimento de requisito
essencial ao efetivo exame das contas, que enseja a desaprovação das contas.
Esse é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, consoante se infere dos julgados a seguir
expostos:
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ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, IMPOSSIBILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, apresentados
minimamente documentos na prestação de contas, que devem ser desaprovadas, e não julgadas não prestadas.
(Precedentes: AgR-REspe n° 725-04/PR, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 18.3.2015; AgR-REspe n° 175873/PR, ReI. Mm. Rosa Weber, DJe de 26.4.2018). A não abertura de conta bancária específica e,
consequentemente, a não apresentação do extrato bancário de todo o período de campanha eleitoral constituem
motivo para a desaprovação das contas, mas não ensejam, por si sós, o julgamento destas como não prestadas.
(Nesse sentido: AgR-REspe n° 1 57-24/AP, de minha relatoria, DJe de 6.6.2018; AgR-REspe n° 432- 59/SE, de
minha relatoria, julgado em 10.8.2018; AgRREspe n° 3110-61/GO, ReI. Mm. Henrique Neves, DJe de 20.9.2016;
AgR-REspe n° 1910-73/DF, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 5.8.2016). Da moldura fática delineada pela Corte
Regional, conclui-se que as contas foram julgadas desaprovadas, porquanto o balanço contábil foi acompanhado
por outros documentos que permitiram a análise das contas. Rever tal entendimento demandaria nova incursão
no acervo fático-probatório, providência vedada na estreita via do recurso especial, consoante entendimento
sumular n° 24/TSE. 4. Agravo regimental desprovido.
(TSE, AgR-REspe no 143-40.2016.6.03.0000/AP , Rel. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 13/08/2018 –
destaque acrescido)
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES
2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. 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.
Nos termos do art. 22, caput, da Lei n° 9.50411997 e do art. 70, § 20, da Res.-TSE n° 23.463/2015, a abertura de
conta bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária
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. Agravo interno a que se nega
provimento.
(TSE, AgR-Al n° 568-28.2016.6.26.0000/SP, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, j. 30/10/2018 – destaque
acrescido)
Dessa forma, ainda que não tenha sido apresentada impugnação à prestação de contas, é imperiosa a
desaprovação, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com vistas
a uma aprovação com ressalvas, uma vez que as irregularidades não se afiguram de potencial mínimo, já que
comprometem a fiscalização sobre a totalidade das contas.
Nesse contexto, vale registrar o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte acerca do tema, segundo o qual deve-se aplicar o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade somente quando as falhas não afetam, no conjunto, a regularidade das contas,
o que não se observa no presente caso. Veja-se:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O princípio da razoabilidade, em sua acepção de equivalência (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São
Paulo: Malheiros, p. 153-162), impõe a análise econômica das irregularidades contábeis, coadjuvada pelo
elemento subjetivo doloso, e, bem por isso, desautoriza a conclusão a que chegou o aresto recorrido, na medida
em que se verifica a desproporção entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.
2. Os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, enquanto princípios estruturantes do Estado
Democrático de Direito, impõem a fortiori a revaloração jurídica da controvérsia, de sorte a corrigir eventuais
injustiças perpetradas no caso concreto.
3. O exame da prestação de contas não pode ficar adstrito apenas e tão somente ao percentual do montante
arrecadado e ao total de despesas realizadas em campanhas, mas também se impõe a análise tomando como
critério o valor nominal que ensejou a irregularidade.
4. A incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade somente é possível quando presentes os
seguintes requisitos: (i) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; (ii) irrelevância do percentual
dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado; e (iii) ausência de comprovada má-fé.
(TSE, AgR-AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 54039 - Mesquita/RJ. Acórdão de 14/05/2015.
Relator(a) Min. LUIZ FUX. Dje de 30/09/2015. destaques acrescidos).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA ELEITORAL DE 2012. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez constatadas falhas formais e materiais que,
em seu conjunto, não prejudicam a análise das contas, não revelam a má-fé do partido e alcançam valores
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absolutos e relativos ínfimos, é possível a aprovação com ressalvas, nos termos do art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
2. As falhas constatadas alcançaram o montante de 1,58% dos recursos arrecadados na campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes: PC nº 3880-45, de
minha relatoria, DJe de 27.8.2014; AgR-AI nº 7327-56, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.10.2013.
(TSE. PC - Prestação de Contas nº 130241 - Brasília/DF . Acórdão de 02/06/2015. Relator(a) Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA. Dje 115 de 19/06/2015. destaques acrescidos).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CARGO VEREADOR. RECURSO
FINANCEIRO DE CAMPANHA ELEITORAL. OMISSÃO DE RECEITA E DESPESA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. FALHAS MATERIAIS GRAVES E INSANÁVEIS. COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
O art. 48, I, "g" da Resolução TSE nº 23.463/2015 estabelece que a prestação de contas deve ser composta
pelas informações quanto as receitas e despesas realizadas na campanha, devidamente especificadas.
A omissão do candidato em declarar na sua prestação de contas as movimentações financeiras detectadas no
extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral, inclusive sem especificar a finalidade da compensação de
cheque bancário, compromete a transparência, confiabilidade e lisura das contas apresentadas.
O art. 48, II, alínea "a" da Resolução de prestação de contas exige a apresentação dos extratos bancários
compreendendo todo o período de campanha. O art. 59 da referida resolução estatui essa obrigatoriedade
inclusive para o sistema simplificado de prestação de contas.
De sorte que os referidos documentos são indispensáveis para a devida análise e fiscalização da movimentação
financeira de campanha pela Justiça Eleitoral.
Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade visto que as irregularidades
são graves e representam mais de 17% (dezessete por cento) dos valores movimentados na campanha.
Subsistência das irregularidades que ensejaram a desaprovou das contas de campanha do recorrente.
Desprovimento do recurso.
(TRE-RN, RECURSO ELEITORAL nº 28604, Acórdão nº 207/2018 de 15/05/2018, Relator(a) BERENICE
CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/05/2018, Página 4 –
destaque acrescido)
Por conseguinte, tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima exposto, bem como a gravidade e
abrangência das irregularidades detectadas, as quais comprometem no seu conjunto a regularidade das contas,
impõe-se a sua desaprovação, conforme os ditames do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fulcro no art. 10, “caput” e § 2º, art. 56, inciso II, alínea “a”, e art. 77, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como nas razões delineadas, JULGO DESAPROVADA a Prestação de
Contas identificada em epígrafe, referente às Eleições Gerais 2018.
Registre-se no SICO.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 84 da mencionada Resolução, remeta-se cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa nos registros.
Martins, 07 de fevereiro de 2019.
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral/RN
PROCESSO Nº: 54-55.2018.6.20.0038
PROTOCOLO Nº 16.940/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PR - MARTINS
CNPJ
: 09.338.688/0001-99
Nº CONTROLE: P22000417477RN5503149
DATA ENTREGA: 06/11/2018 às 13:19:04
DATA GERAÇÃO: 22/11/2018 às 11:25:31
TIPO: FINAL
ADVOGADO(A): EDIVÂNIA FERNANDES DE SOUZA – OAB/RN Nº 698-A
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
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Cuida-se de Prestação de Contas de órgão partidário referente à campanha eleitoral das Eleições Gerais 2018.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado pelo Chefe de Cartório desta Zona.
Em sede de exame prévio, a unidade de análise técnica emitiu relatório preliminar para expedição de diligências,
haja vista a existência de irregularidades na prestação de contas, referentes a não apresentação de qualificação
do profissional habilitado em contabilidade e extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros
Recursos, além de divergência entre as informações referentes à conta bancária registradas na prestação de
contas e aquelas constantes na base de dados de extrato eletrônico.
Regularmente intimado, o órgão partidário apresentou a qualificação do profissional habilitado em contabilidade e
manifestou-se nos autos informando que não realizou abertura de conta bancária destinada a movimentação de
recursos, no pleito de 2018.
A unidade de análise técnica, com auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal
Superior Eleitoral, emitiu parecer técnico conclusivo, conforme dispõe a Resolução TSE nº 23.553/2017,
opinando pela desaprovação das contas, diante do descumprimento da obrigação de abertura de conta bancária
de campanha.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas, em consonância com o
parecer técnico.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A presente Prestação de Contas foi examinada nos moldes dispostos na Resolução TSE nº 23.553/2017, com
auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
No caso em apreço, a análise dos autos revela que as contas não foram prestadas de acordo com as
formalidades exigidas pelas normas de regência, pois apresentam falha grave, no tocante ao registro da
movimentação financeira.
Compulsando os autos, conforme relatado no parecer técnico conclusivo, verifica-se que o partido político não
apresentou extrato bancário impresso da conta destinada à movimentação de Outros Recursos, em
desobediência à exigência prevista no art. 56, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Além
disso, de acordo com as informações registradas na prestação de contas, não foi providenciada abertura de
conta bancária para movimentação de recursos de campanha, referente às Eleições Gerais 2018.
É bem verdade que, na esteira do entendimento adotado por este Juízo, tal omissão poderia ser suprida através
do extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral pela instituição financeira, afastando a desaprovação das
contas, permanecendo apenas a ressalva.
Nesse sentido, o extrato bancário existente na base de dados da Justiça Eleitoral informa a existência de uma
conta bancária de titularidade do partido político, sem registro de movimentação. Ocorre que, não é possível
inferir se se trata de conta bancária específica de campanha ou de conta bancária para despesas ordinárias do
partido político.
Ademais, o próprio órgão partidário informou não ter realizado abertura de conta bancária para movimentação de
recursos de campanha, referente às Eleições Gerais 2018.
Dessa forma, percebe-se que, além da omissão referente à apresentação de extrato impresso, o prestador
também se absteve de providenciar a abertura de conta bancária de campanha, contrariando o que dispõe o art.
10, “caput” e § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 10. 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.
§ 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.
Observe-se que o referido dispositivo traz a obrigatoriedade de abertura de conta bancária destinada à
movimentação de outros recursos, tanto pelos candidatos como pelos partidos políticos, ainda que não tenha
havido movimentação de recursos financeiros.
A desobediência ao dispositivo revela-se como inconsistência grave e insanável, pois impossibilita o efetivo
exame das contas pelas Justiça Eleitoral. Inexistindo conta bancária de campanha, torna-se inviável a
comprovação da movimentação financeira, ou ainda da ausência dessa movimentação, o que impede a aferição
da regularidade no cumprimento dos requisitos para a arrecadação de recursos e a realização de despesas
durante a campanha.
Destarte, a ausência de extrato bancário impresso aliada à omissão quanto à abertura de conta bancária de
campanha denotam restar patente irregularidade grave, que ultrapassa os limites de uma falha formal,
decorrente apenas da desobediência à norma de regência, para se configurar em descumprimento de requisito
essencial ao efetivo exame das contas, que enseja a desaprovação das contas.
Esse é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, consoante se infere dos julgados a seguir
expostos:
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ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, IMPOSSIBILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, apresentados
minimamente documentos na prestação de contas, que devem ser desaprovadas, e não julgadas não prestadas.
(Precedentes: AgR-REspe n° 725-04/PR, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 18.3.2015; AgR-REspe n° 175873/PR, ReI. Mm. Rosa Weber, DJe de 26.4.2018). A não abertura de conta bancária específica e,
consequentemente, a não apresentação do extrato bancário de todo o período de campanha eleitoral constituem
motivo para a desaprovação das contas, mas não ensejam, por si sós, o julgamento destas como não prestadas.
(Nesse sentido: AgR-REspe n° 1 57-24/AP, de minha relatoria, DJe de 6.6.2018; AgR-REspe n° 432- 59/SE, de
minha relatoria, julgado em 10.8.2018; AgRREspe n° 3110-61/GO, ReI. Mm. Henrique Neves, DJe de 20.9.2016;
AgR-REspe n° 1910-73/DF, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 5.8.2016). Da moldura fática delineada pela Corte
Regional, conclui-se que as contas foram julgadas desaprovadas, porquanto o balanço contábil foi acompanhado
por outros documentos que permitiram a análise das contas. Rever tal entendimento demandaria nova incursão
no acervo fático-probatório, providência vedada na estreita via do recurso especial, consoante entendimento
sumular n° 24/TSE. 4. Agravo regimental desprovido.
(TSE, AgR-REspe no 143-40.2016.6.03.0000/AP , Rel. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 13/08/2018 –
destaque acrescido)
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES
2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. 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.
Nos termos do art. 22, caput, da Lei n° 9.50411997 e do art. 70, § 20, da Res.-TSE n° 23.463/2015, a abertura de
conta bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária
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. Agravo interno a que se nega
provimento.
(TSE, AgR-Al n° 568-28.2016.6.26.0000/SP, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, j. 30/10/2018 – destaque
acrescido)
Dessa forma, ainda que não tenha sido apresentada impugnação à prestação de contas, é imperiosa a
desaprovação, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com vistas
a uma aprovação com ressalvas, uma vez que as irregularidades não se afiguram de potencial mínimo, já que
comprometem a fiscalização sobre a totalidade das contas.
Nesse contexto, vale registrar o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte acerca do tema, segundo o qual deve-se aplicar o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade somente quando as falhas não afetam, no conjunto, a regularidade das contas,
o que não se observa no presente caso. Veja-se:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O princípio da razoabilidade, em sua acepção de equivalência (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São
Paulo: Malheiros, p. 153-162), impõe a análise econômica das irregularidades contábeis, coadjuvada pelo
elemento subjetivo doloso, e, bem por isso, desautoriza a conclusão a que chegou o aresto recorrido, na medida
em que se verifica a desproporção entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.
2. Os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, enquanto princípios estruturantes do Estado
Democrático de Direito, impõem a fortiori a revaloração jurídica da controvérsia, de sorte a corrigir eventuais
injustiças perpetradas no caso concreto.
3. O exame da prestação de contas não pode ficar adstrito apenas e tão somente ao percentual do montante
arrecadado e ao total de despesas realizadas em campanhas, mas também se impõe a análise tomando como
critério o valor nominal que ensejou a irregularidade.
4. A incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade somente é possível quando presentes os
seguintes requisitos: (i) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; (ii) irrelevância do percentual
dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado; e (iii) ausência de comprovada má-fé.
(TSE, AgR-AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 54039 - Mesquita/RJ. Acórdão de 14/05/2015.
Relator(a) Min. LUIZ FUX. Dje de 30/09/2015. destaques acrescidos).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA ELEITORAL DE 2012. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez constatadas falhas formais e materiais que,
em seu conjunto, não prejudicam a análise das contas, não revelam a má-fé do partido e alcançam valores
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absolutos e relativos ínfimos, é possível a aprovação com ressalvas, nos termos do art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
2. As falhas constatadas alcançaram o montante de 1,58% dos recursos arrecadados na campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes: PC nº 3880-45, de
minha relatoria, DJe de 27.8.2014; AgR-AI nº 7327-56, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.10.2013.
(TSE. PC - Prestação de Contas nº 130241 - Brasília/DF . Acórdão de 02/06/2015. Relator(a) Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA. Dje 115 de 19/06/2015. destaques acrescidos).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CARGO VEREADOR. RECURSO
FINANCEIRO DE CAMPANHA ELEITORAL. OMISSÃO DE RECEITA E DESPESA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. FALHAS MATERIAIS GRAVES E INSANÁVEIS. COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
O art. 48, I, "g" da Resolução TSE nº 23.463/2015 estabelece que a prestação de contas deve ser composta
pelas informações quanto as receitas e despesas realizadas na campanha, devidamente especificadas.
A omissão do candidato em declarar na sua prestação de contas as movimentações financeiras detectadas no
extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral, inclusive sem especificar a finalidade da compensação de
cheque bancário, compromete a transparência, confiabilidade e lisura das contas apresentadas.
O art. 48, II, alínea "a" da Resolução de prestação de contas exige a apresentação dos extratos bancários
compreendendo todo o período de campanha. O art. 59 da referida resolução estatui essa obrigatoriedade
inclusive para o sistema simplificado de prestação de contas.
De sorte que os referidos documentos são indispensáveis para a devida análise e fiscalização da movimentação
financeira de campanha pela Justiça Eleitoral.
Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade visto que as irregularidades
são graves e representam mais de 17% (dezessete por cento) dos valores movimentados na campanha.
Subsistência das irregularidades que ensejaram a desaprovou das contas de campanha do recorrente.
Desprovimento do recurso.
(TRE-RN, RECURSO ELEITORAL nº 28604, Acórdão nº 207/2018 de 15/05/2018, Relator(a) BERENICE
CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/05/2018, Página 4 –
destaque acrescido)
Por conseguinte, tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima exposto, bem como a gravidade e
abrangência das irregularidades detectadas, as quais comprometem no seu conjunto a regularidade das contas,
impõe-se a sua desaprovação, conforme os ditames do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fulcro no art. 10, “caput” e § 2º, art. 56, inciso II, alínea “a”, e art. 77, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como nas razões delineadas, JULGO DESAPROVADA a Prestação de
Contas identificada em epígrafe, referente às Eleições Gerais 2018.
Registre-se no SICO.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 84 da mencionada Resolução, remeta-se cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa nos registros.
Martins, 07 de fevereiro de 2019.
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral/RN
PROCESSO Nº: 71-91.2018.6.20.0038
PROTOCOLO Nº 16.957/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSD - SERRINHA DOS PINTOS
CNPJ
: 15.376.278/0001-35
Nº CONTROLE: P55000416209RN4288908
DATA ENTREGA: 07/11/2018 às 09:13:33
DATA GERAÇÃO: 22/11/2018 às 10:44:35
TIPO: FINAL
ADVOGADO(A): LARISSA RAFAELLA MAIA DA ESCÓSSIA – OAB/RN Nº 12.343
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
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Cuida-se de Prestação de Contas de órgão partidário referente à campanha eleitoral das Eleições Gerais 2018.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado pelo Chefe de Cartório desta Zona.
Em sede de exame prévio, a unidade de análise técnica emitiu relatório preliminar para expedição de diligências,
haja vista a existência de irregularidades na prestação de contas, referentes a não apresentação de extrato das
contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário e de Outros Recursos, a não
informação de conta bancária de Outros Recursos, bem como à divergência entre as informações de conta
bancária registradas na prestação de contas e os dados constantes dos extratos eletrônicos.
Regularmente intimado, o órgão partidário permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo fixado sem
apresentar qualquer manifestação, conforme certidão emitida pelo Cartório Eleitoral.
A unidade de análise técnica, com auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal
Superior Eleitoral, emitiu parecer técnico conclusivo, conforme dispõe a Resolução TSE nº 23.553/2017,
opinando pela desaprovação das contas, diante do descumprimento da obrigação de abertura de conta bancária
de campanha.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas, em consonância com o
parecer técnico.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A presente Prestação de Contas foi examinada nos moldes dispostos na Resolução TSE nº 23.553/2017, com
auxílio do sistema informatizado SPCE-WEB, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
No caso em apreço, a análise dos autos revela que as contas não foram prestadas de acordo com as
formalidades exigidas pelas normas de regência, pois apresentam falha grave, no tocante ao registro da
movimentação financeira.
Compulsando os autos, conforme relatado no parecer técnico conclusivo, verifica-se que o partido político
infringiu a exigência prevista no art. 56, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, pois não
apresentou os extratos das contas bancárias para movimentação de Recursos do Fundo Partidário (conta
informada no SPCE-WEB – fl. 22) e de Outros Recursos.
É bem verdade que, na esteira do entendimento adotado por este Juízo, tal omissão poderia ser suprida através
de extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral pela instituição financeira, afastando a desaprovação das
contas, permanecendo apenas a ressalva. Ocorre que, consoante se depreende do documento de fl. 23, anexo
ao relatório preliminar para expedição de diligências, na base de dados dos extratos eletrônicos apenas existe
extrato referente à conta bancária para recebimento de recursos do Fundo Partidário, não havendo informações
sobre a existência de outras contas vinculadas ao CNPJ do órgão partidário.
Quanto à divergência de informações entre o SPCE-WEB e a base de dados dos extratos eletrônicos, no que diz
respeito à conta bancária destinada ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme relatado no
parecer técnico conclusivo, trata-se de mera irregularidade formal, consistente em erro de digitação do número
da conta bancária, incapaz de ensejar, por si só, prejuízo à análise das contas.
Regularmente intimado para se manifestar a respeito das irregularidades detectadas, o partido político
permaneceu inerte, abstendo-se de apresentar esclarecimentos e/ou documentos a fim de demonstrar a
existência de conta bancária para recebimento de Outros Recursos.
Dessa forma, percebe-se que, além da omissão referente ao extrato impresso, o prestador também se absteve
de comprovar a abertura de conta bancária de campanha, contrariando o que dispõe o art. 10, “caput” e § 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 10. 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.
§ 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.
Observe-se que o referido dispositivo traz a obrigatoriedade de abertura de conta bancária destinada à
movimentação de outros recursos, tanto pelos candidatos como pelos partidos políticos, ainda que não tenha
havido movimentação de recursos financeiros.
A desobediência ao dispositivo revela-se como inconsistência grave e insanável, pois impossibilita o efetivo
exame das contas pelas Justiça Eleitoral. Inexistindo conta bancária de campanha, torna-se inviável a
comprovação da movimentação financeira, ou ainda da ausência dessa movimentação, o que impede a aferição
da regularidade no cumprimento dos requisitos para a arrecadação de recursos e a realização de despesas
durante a campanha.
A ausência de extrato bancário impresso aliada à omissão quanto à abertura de conta bancária de campanha
denotam restar patente irregularidade grave, que ultrapassa os limites de uma falha formal, decorrente apenas
da desobediência à norma de regência, para se configurar em descumprimento de requisito essencial ao efetivo
exame das contas, que enseja a desaprovação das contas.
Esse é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, consoante se infere dos julgados a seguir
expostos:
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ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, IMPOSSIBILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, apresentados
minimamente documentos na prestação de contas, que devem ser desaprovadas, e não julgadas não prestadas.
(Precedentes: AgR-REspe n° 725-04/PR, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 18.3.2015; AgR-REspe n° 175873/PR, ReI. Mm. Rosa Weber, DJe de 26.4.2018). A não abertura de conta bancária específica e,
consequentemente, a não apresentação do extrato bancário de todo o período de campanha eleitoral constituem
motivo para a desaprovação das contas, mas não ensejam, por si sós, o julgamento destas como não prestadas.
(Nesse sentido: AgR-REspe n° 1 57-24/AP, de minha relatoria, DJe de 6.6.2018; AgR-REspe n° 432- 59/SE, de
minha relatoria, julgado em 10.8.2018; AgRREspe n° 3110-61/GO, ReI. Mm. Henrique Neves, DJe de 20.9.2016;
AgR-REspe n° 1910-73/DF, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 5.8.2016). Da moldura fática delineada pela Corte
Regional, conclui-se que as contas foram julgadas desaprovadas, porquanto o balanço contábil foi acompanhado
por outros documentos que permitiram a análise das contas. Rever tal entendimento demandaria nova incursão
no acervo fático-probatório, providência vedada na estreita via do recurso especial, consoante entendimento
sumular n° 24/TSE. 4. Agravo regimental desprovido.
(TSE, AgR-REspe no 143-40.2016.6.03.0000/AP , Rel. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 13/08/2018 –
destaque acrescido)
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES
2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. 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.
Nos termos do art. 22, caput, da Lei n° 9.50411997 e do art. 70, § 20, da Res.-TSE n° 23.463/2015, a abertura de
conta bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária
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. Agravo interno a que se nega
provimento.
(TSE, AgR-Al n° 568-28.2016.6.26.0000/SP, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, j. 30/10/2018 – destaque
acrescido)
Dessa forma, ainda que não tenha sido apresentada impugnação à prestação de contas, é imperiosa a
desaprovação, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com vistas
a uma aprovação com ressalvas, uma vez que as irregularidades não se afiguram de potencial mínimo, já que
comprometem a fiscalização sobre a totalidade das contas.
Nesse contexto, vale registrar o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte acerca do tema, segundo o qual deve-se aplicar o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade somente quando as falhas não afetam, no conjunto, a regularidade das contas,
o que não se observa no presente caso. Veja-se:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O princípio da razoabilidade, em sua acepção de equivalência (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São
Paulo: Malheiros, p. 153-162), impõe a análise econômica das irregularidades contábeis, coadjuvada pelo
elemento subjetivo doloso, e, bem por isso, desautoriza a conclusão a que chegou o aresto recorrido, na medida
em que se verifica a desproporção entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.
2. Os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, enquanto princípios estruturantes do Estado
Democrático de Direito, impõem a fortiori a revaloração jurídica da controvérsia, de sorte a corrigir eventuais
injustiças perpetradas no caso concreto.
3. O exame da prestação de contas não pode ficar adstrito apenas e tão somente ao percentual do montante
arrecadado e ao total de despesas realizadas em campanhas, mas também se impõe a análise tomando como
critério o valor nominal que ensejou a irregularidade.
4. A incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade somente é possível quando presentes os
seguintes requisitos: (i) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; (ii) irrelevância do percentual
dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado; e (iii) ausência de comprovada má-fé.
(TSE, AgR-AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 54039 - Mesquita/RJ. Acórdão de 14/05/2015.
Relator(a) Min. LUIZ FUX. Dje de 30/09/2015. destaques acrescidos).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA ELEITORAL DE 2012. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez constatadas falhas formais e materiais que,
em seu conjunto, não prejudicam a análise das contas, não revelam a má-fé do partido e alcançam valores
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absolutos e relativos ínfimos, é possível a aprovação com ressalvas, nos termos do art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
2. As falhas constatadas alcançaram o montante de 1,58% dos recursos arrecadados na campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes: PC nº 3880-45, de
minha relatoria, DJe de 27.8.2014; AgR-AI nº 7327-56, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.10.2013.
(TSE. PC - Prestação de Contas nº 130241 - Brasília/DF . Acórdão de 02/06/2015. Relator(a) Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA. Dje 115 de 19/06/2015. destaques acrescidos).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CARGO VEREADOR. RECURSO
FINANCEIRO DE CAMPANHA ELEITORAL. OMISSÃO DE RECEITA E DESPESA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. FALHAS MATERIAIS GRAVES E INSANÁVEIS. COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
O art. 48, I, "g" da Resolução TSE nº 23.463/2015 estabelece que a prestação de contas deve ser composta
pelas informações quanto as receitas e despesas realizadas na campanha, devidamente especificadas.
A omissão do candidato em declarar na sua prestação de contas as movimentações financeiras detectadas no
extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral, inclusive sem especificar a finalidade da compensação de
cheque bancário, compromete a transparência, confiabilidade e lisura das contas apresentadas.
O art. 48, II, alínea "a" da Resolução de prestação de contas exige a apresentação dos extratos bancários
compreendendo todo o período de campanha. O art. 59 da referida resolução estatui essa obrigatoriedade
inclusive para o sistema simplificado de prestação de contas.
De sorte que os referidos documentos são indispensáveis para a devida análise e fiscalização da movimentação
financeira de campanha pela Justiça Eleitoral.
Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade visto que as irregularidades
são graves e representam mais de 17% (dezessete por cento) dos valores movimentados na campanha.
Subsistência das irregularidades que ensejaram a desaprovou das contas de campanha do recorrente.
Desprovimento do recurso.
(TRE-RN, RECURSO ELEITORAL nº 28604, Acórdão nº 207/2018 de 15/05/2018, Relator(a) BERENICE
CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/05/2018, Página 4 –
destaque acrescido)
Por conseguinte, tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima exposto, bem como a gravidade e
abrangência das irregularidades detectadas, as quais comprometem no seu conjunto a regularidade das contas,
impõe-se a sua desaprovação, conforme os ditames do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fulcro no art. 10, “caput” e § 2º, art. 56, inciso II, alínea “a”, e art. 77, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como nas razões delineadas, JULGO DESAPROVADA a Prestação de
Contas identificada em epígrafe, referente às Eleições Gerais 2018.
Registre-se no SICO.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 84 da mencionada Resolução, remeta-se cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa nos registros.
Martins, 06 de fevereiro de 2019.
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral/RN

39ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Ref. PC nº 68-36.2018.6.20.0039
Requerente: PHS de Frutuoso Gomes/RN
DESPACHO
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1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.
Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;

Publique-se. Intimem-se.
Ref. PC nº 93-49.2018.6.20.0039
Protocolo: 20952/2018
Requerente: DEM de Frutuoso Gomes/RN
DESPACHO
1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.

Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;
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Publique-se. Intimem-se.
Umarizal, 29 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
Ref. PC nº 94-34.2018.6.20.0039
Protocolo: 20950/2018
Requerente: PT de Frutuoso Gomes/RN
DESPACHO
1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.

Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;

Publique-se. Intimem-se.
Umarizal, 29 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
Ref. PC nº 95-19.2018.6.20.0039
Protocolo: 20950/2018
Prestação de Contas de Campanha
Requerente: PP de Frutuoso Gomes/RN
DESPACHO
1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.
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Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;
Publique-se. Intimem-se.

Umarizal, 29 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
Ref. PC nº 101-26.2018.6.20.0039
Protocolo: 18301/2018
Prestação de Contas de Campanha 2018 – Partido Político
Requerente: DEM de Lucrécia/RN
DESPACHO
1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.
Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
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5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;
Publique-se. Intimem-se.
Umarizal, 26 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
Ref. PC nº 99-56.2018.6.20.0039
Protocolo: 18785/2018
Prestação de Contas de Campanha 2018 – Partido Político
Requerente: PSDB de Lucrécia/RN
DESPACHO
1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.

Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;
Publique-se. Intimem-se.
Umarizal, 26 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
Ref. PC nº 92-64.2018.6.20.0039
Protocolo: 18302/2018
Prestação de Contas de Campanha 2018 – Partido Político
PODEMOS de Lucrécia/RN
DESPACHO
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1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.
Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;
Publique-se. Intimem-se.
Umarizal, 26 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
Ref. PC nº 96-04.2018.6.20.0039
Protocolo: 18419/2018
Prestação de Contas de Campanha 2018 – Partido Político
PSD de Lucrécia/RN
DESPACHO
1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.
Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
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específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;
Publique-se. Intimem-se.
Umarizal, 26 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
Ref. PC nº 102-11.2018.6.20.0039
Protocolo: 18786/2018
Prestação de Contas de Campanha 2018 – Partido Político
SOLIDARIEDADE de Lucrécia/RN
DESPACHO
1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.
Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;
Publique-se. Intimem-se.
Umarizal, 26 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
Ref. PC nº 98-71.2018.6.20.0039
Protocolo: 18418/2018
Prestação de Contas de Campanha 2018 – Partido Político
PSB de Lucrécia/RN
DESPACHO
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1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.
Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;
Publique-se. Intimem-se.
Umarizal, 26 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
Ref. PC nº 97-86.2018.6.20.0039
Protocolo: 18417/2018
Prestação de Contas de Campanha 2018 – Partido Político
PR de Lucrécia/RN
DESPACHO
1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.
Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
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específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;
Publique-se. Intimem-se.
Umarizal, 26 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
Ref. PC nº 100-41.2018.6.20.0039
Protocolo: 18364/2018
Prestação de Contas de Campanha 2018 – Partido Político
PMDB de Lucrécia/RN
DESPACHO
1. Registre-se. Autue-se na Classe Prestação de Contas. Publique-se edital com prazo de 3 dias
para que partidos, candidatos, coligação e Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado possa
impugnar as contas do presente partido, conforme art. 59, da Resolução nº 23.553/17.
Caso haja impugnação, conclusão. Não havendo, siga o disposto abaixo:
2. intimação do respectivo ente partidário, através do advogado, para apresentar todas as peças obrigatórias do
art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, visto que a previsão de prestação de contas simplificada do art. 65 é
apenas para candidatos; também, que o partido se manifeste sobre algo do relatório de diligências a respeito do
art. 48 da citada norma e outras incongruências identificadas no sistema informatizado;
3. verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 3 dias, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua)
defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda constar do ato
intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas;
4. decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item 3;
5. abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 2 dias, e, caso o
Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item 3;
Publique-se. Intimem-se.
Umarizal, 26 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral

EDITAIS

Ref. PC nº 28-54.2018.6.20.0039
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Juiz: Larissa Almeida Nascimento
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Movimento Democrático Brasileiro - MDB – Lucrécia/RN
Advogado: Abraão Diógenes Tavares de Oliveira – OAB/RN: 8511
Finalidade:
Intimar o partido acima, através do advogado, para apresentar manifestação, no prazo de 03 dias, sobre
documentos e informações do processo acima.
Relação de Advogado: Abraão Diógenes Tavares de Oliveira – OAB/RN: 8511
Umarizal, 29 novembro de 2018
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral

47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 006/2019 - 47ªZE
O Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório Eleitoral da 47ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, na forma
da lei,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o nome de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a Prestação de contas ou Declaração de ausência de
movimentação de recursos, referente ao exercício de 2017, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03
(três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
MUNICÍPIO
PARTIDO
PROCESSO
RESPONSÁVEL/CARGO
Carnaubais/RN
MDB
12-76.2018.6.20.0047
Gleidson Benevides de Oliveira/Presidente
Manoel Batista de Sousa Neto/Tesoureiro
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Pendências, aos sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e
dezenove, eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei e
subscrevi.
Luís Cláudio Bezerra Rodrigues
Chefe de Cartório

50ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 004/2019
A JUÍZA DA 50ª ZONA ELEITORAL, PARNAMIRIM, CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, DRA. MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA, 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 31 de janeiro 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)
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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 o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz (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 1º/02/2019. Eu, _______________ Antônio Carlos Ferreira
da Luz, Chefe do Cartório da 50ª ZE/RN, digitei o presente Edital, o qual segue assinado pelo senhor Juiz
Eleitoral.
Parnamirim, RN, 1º de fevereiro de 2019.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

51ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Processo n. 47-24.2018.6.20.0051 (Duplicidade de inscrição)
Processo n.º: 47-24.2018.6.20.0051 (Duplicidade de inscrição)
Protocolo n.º: 12.279/2018
Eleitor(a): Fernanda Canindé da Silva
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de procedimento de duplicidade de inscrição, envolvendo o(a) eleitor(a) Fernanda Canindé da Silva,
com inscrições pertencentes a esta 51ª Zona Eleitoral, conforme fichas de coincidência extraídas do Sistema
AFIS da Justiça Eleitoral,
Juntaram-se também espelhos de consulta dos eleitores envolvidos em coincidência biométrica, extraídos do
sistema ELO da Justiça Eleitoral.
É o breve relatório. Decido.
Da análise dos documentos que instruem os autos, observa-se que foram efetuadas duas operações de
alistamento eleitoral, na mesma data, para o(a) mesma eleitor(a), razão pela qual se deu a duplicidade,
detectada por meio do sistema ELO, da Justiça Eleitoral. Tratando-se, pois, do(a) mesmo(a) eleitor(a), faz-se
necessário o cancelamento de uma das inscrições eleitorais.
Tendo em vista que, de acordo com os ASEs anotados no cadastro eleitoral, constante dos espelhos de
consulta, extraídos do sistema ELO, o(a) eleitor(a) vem utilizando a inscrição n. 033611801678, faz-se mister
manter essa inscrição, por ser a opção menos gravosa para o eleitor, cancelando-se, por conseguinte, a
inscrição n. 033611761694.
Posto isso, determino o cancelamento da inscrição n. 033611761694, por meio do lançamento do ASE 450, no
sistema ELO, regularizando-se, por outro lado, a inscrição n. 033611801678.
Após os registros pertinentes, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Gonçalo do Amarante/RN, 7 de fevereiro de 2019.
Josane Peixoto Noronha
Juíza Eleitoral da 51ª Zona
Processo n. 40-32.2018.6.20.0051 (Duplicidade de inscrição)
Processo n.º: 40-32.2018.6.20.0051 (Duplicidade de inscrição)
Protocolo n.º: 12.272/2018
Eleitor(a): Deyvson de Araujo Barbalho
DECISÃO
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Vistos etc.
Trata-se de procedimento de duplicidade de inscrição, envolvendo o(a) eleitor(a) Deyvson de Araujo Barbalho,
com inscrições pertencentes a esta 51ª Zona Eleitoral, conforme fichas de coincidência extraídas do Sistema
AFIS da Justiça Eleitoral,
Juntaram-se também espelhos de consulta dos eleitores envolvidos em coincidência biométrica, extraídos do
sistema ELO da Justiça Eleitoral.
É o breve relatório. Decido.
Da análise dos documentos que instruem os autos, observa-se que foram efetuadas duas operações de
alistamento eleitoral, na mesma data, para o(a) mesma eleitor(a), razão pela qual se deu a duplicidade,
detectada por meio do sistema ELO, da Justiça Eleitoral. Tratando-se, pois, do(a) mesmo(a) eleitor(a), faz-se
necessário o cancelamento de uma das inscrições eleitorais.
Tendo em vista que, de acordo com os ASEs anotados no cadastro eleitoral, constante dos espelhos de
consulta, extraídos do sistema ELO, o(a) eleitor(a) vem utilizando a inscrição n. 033615471600, faz-se mister
manter essa inscrição, por ser a opção menos gravosa para o eleitor, cancelando-se, por conseguinte, a
inscrição n. 033615461627.
Posto isso, determino o cancelamento da inscrição n. 033615461627, por meio do lançamento do ASE 450, no
sistema ELO, regularizando-se, por outro lado, a inscrição n. 033615471600.
Após os registros pertinentes, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Gonçalo do Amarante/RN, 7 de fevereiro de 2019.

Josane Peixoto Noronha
Juíza Eleitoral da 51ª Zona

53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 03/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, Juiz Eleitoral da 53ª Zona Eleitoral,
FAZ SABER, através do presente Edital, que foram apresentadas nesta unidade da Justiça Eleitoral as
declarações de prestação de contas referente às Eleições 2018, dos seguintes Partidos Políticos:
PARTIDO POLÍTICO
RESPONSÁVEL
PROTOCOLO
MUNICÍPIO
SOLIDARIEDADE
JOÃO DE DEUS ALVES HONORATO
20.022/2018
TANGARÁ/RN
E para que interessado(s) possa(m) impugnar, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente
edital, em petição fundamentada e acompanhada de provas que comprovem a existência de movimentação
financeira, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente, e publicar no Diário da Justiça Eletrônico – DJE
TRE/RN, na forma do que consta no artigo 59, §§ 1º a 6ª e, também, dos arts. 72 a 77 e 101 da Resolução nº
23.553/2017, sendo também afixado no Mural deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 53ª Zona Eleitoral – Tangará/RN, aos 07 dias de fevereiro de 2019.
Eu, ____ Handrick Dutra de Mello Nunes, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e subscrevi.
Handrick Dutra de Mello Nunes
Chefe de Cartório da 53ª Zona Eleitoral

68ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº001/2019
EDITAL Nº 001/2019
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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,
FAZ SABER, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, que foram apresentadas
as contas finais da campanha eleitoral de 2018 dos partidos políticos abaixo nominados, ficando cientes que
qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá
impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este
Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
PARTIDO
PODE – PODEMOS
PR – PARTIDO DA REPÚBLICA
PATRI – PATRIOTA
PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DEM – DEMOCRATAS
PR – PARTIDO DA REPÚBLICA
PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DEM – DEMOCRATAS
PR – PARTIDO DA REPÚBLICA
MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
PP – PARTIDO PROGRESSISTA
PR – PARTIDO DA REPÚBLICA
PRB – PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

IDADE
CAMPO REDONDO
CAMPO REDONDO
CAMPO REDONDO
CAMPO REDONDO
CORONEL EZEQUIEL
CORONEL EZEQUIEL
CORONEL EZEQUIEL
JAÇANÃ
JAÇANÃ
JAÇANÃ
JAÇANÃ
LAJES PINTADAS
LAJES PINTADAS
LAJES PINTADAS
LAJES PINTADAS
LAJES PINTADAS
LAJES PINTADAS

Dado e passado nesta Cidade de Santa Cruz/RN, em 07 de fevereiro de 2019. Eu, ______________ (Adriano de
Lima Nóbrega), Chefe do Cartório da 68ª Zona Eleitoral, digitei o presente Edital, que vai assinado pela MM Juíz
Eleitoral.
EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
Juiz da 68ª Zona Eleitoral
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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