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PETIÇÃO Nº. 0600051-05.2017.6.20.0000
ASSUNTO:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA – CARGO VEREADOR –
JUSTA CAUSA – AUTORIZAÇÃO DO PARTIDO.
PETICIONANTE: RAFAEL CARVALHO MORENO
ADVOGADO:
CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA E OUTROS
PETICIONADO:
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE.
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
RELATORA:
JUÍZA BERENICE CAPUXÚ
PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
VEREADOR. ANUÊNCIA DO PARTIDO COM O DESLIGAMENTO DO FILIADO. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. PRECEDENTES. DEFERIMENTO.
A anuência do partido com o desligamento do peticionante do seu quadro de filiados é suficiente para configurar
a justa causa, apta a permitir a desfiliação partidária sem prejuízo do mandato eletivo. Precedentes do TSE e
deste Regional.
Além disso, a omissão da agremiação partidária demandada em apresentar contestação faz incidir os efeitos da
revelia, nos termos do Art. 4º, parágrafo único, da Resolução 22.610/2007 do TSE.
Procedência do pedido.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em julgar procedente o pedido contido na inicial para autorizar a
desfiliação partidária do requerente RAFAEL CARVALHO MORENO do Partido Republicano Progressista sem a
perda do seu mandato de vereador do Município de Coronel João Pessoa/RN, nos termos do voto da relatora,
parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 08 de fevereiro de 2018.
JUÍZA BERENICE CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE - RELATORA

ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL Nº 239-98.2016.6.20.0059
PROCEDÊNCIA:
TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN (59ª ZONA ELEITORAL – JARDIM DE
PIRANHAS/RN)
PROTOCOLO:
77.458/2016
ASSUNTO:
RECURSO ELEITORAL – DIREITO ELEITORAL – ELEIÇÕES – PRESTAÇÃO DE
CONTAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE CANDIDATO – CARGOS – CARGO – PREFEITO – ELIEÇÕES –
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL – CONTAS – CONTAS –
DESAPROVAÇÃO/REJEIÇÃO DAS CONTAS
RECORRENTE: JOSÉ NAZARENO BATISTA
ADVOGADO:
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

DECISÃO
I- Relatório.
1.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ NAZARENO BATISTA contra sentença proferida pelo
Juízo da 59ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha do recorrente, referentes ao cargo de
Prefeito do Município de Timbaúba dos Batistas/RN.
2.
Intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões às fls. 44-47, pugnando
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo.
3.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo acolhimento da questão
preliminar, destacando ser evidente a intempestividade do recurso (fls. 54-64).
4.
Em despacho de fl. 66, este relator determinou a intimação do recorrente para manifestação acerca da
questão processual levantada.
5.
Intimado, o candidato permaneceu silente (certidão de fl. 69).
6.
É o que importa relatar.
II- Fundamentação.
7.
Nos termos do art. 77 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, que reproduz o disposto no art. 30, § 5.º, da
Lei das Eleições, o prazo para interposição de recurso nos processos de prestação de contas eleitorais, é de 3
(três) dias contados da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, verbis:
“Art. 77. Da decisão do Juiz Eleitoral que julgar as contas dos partidos políticos e dos candidatos cabe recurso
para o Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de três dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico”.
8.
Compulsando os autos, verifico que o recurso é, de fato, intempestivo, a impor o acolhimento da
questão preliminar levantada pelo Ministério Público Eleitoral.
9.
Na espécie, a sentença de desaprovação das contas foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia
16/08/2017 (quarta-feira), consoante a certidão de fl. 35v. Assim, o prazo recursal iniciou em 17/08/2017 (quintafeira) e terminou em 19/08/2017 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte, a saber, 21/08/2017
(segunda-feira).
10.
Ressalte-se não ter sido interposto recurso pelo candidato até o último dia do prazo recursal, conforme
atesta a certidão de trânsito em julgado na fl. 36.
11.
Desse modo, tendo sido o recurso interposto somente em 24/08/2016 (quinta-feira), ou seja, três após o
término do prazo legal, resta flagrante a sua extemporaneidade.
III – Dispositivo.
12.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, acolhendo a preliminar suscitada pelo MPE, NÃO
CONHEÇO O RECURSO em face de sua intempestividade.
Publique-se.
Natal, 08 de fevereiro de 2018.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal
PROPAGANDA PARTIDÁRIA N.º 10-87.2017.6.20.0000 CLASSE 27
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
PROTOCOLO: 49/2017
ASSUNTO:
DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PROPAGANDA POLÍTICA –
PROPAGANDA POLÍTICA PARTIDÁRIA – VEICULAÇÃO - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA EM INSERÇÕES – ANO 2018
REQUERENTE:
DEMOCRATAS - DEM - REGIONAL
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
RELATOR:
JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DESPACHO
Tendo sido infrutífera a intimação do partido pela via postal, já que a correspondência retornou com a informação
"AUSENTE 3X", determino que a intimação da agremiação partidária, para manifestação quanto à promoção
ofertada pela Procuradoria Regional Eleitoral no prazo de 05 (cinco) dias, seja realizada por meio de oficial de
justiça, nos termos do art. 275, caput, do CPC.
Caso infrutífera, efetue-se intimação editalícia, nos termos do art. 275, § 2º, do CPC.
Publique-se.
Natal, 05 de fevereiro de 2018.
Francisco Glauber Pessoa Alves
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Juiz Federal
ATOS ORDINATÓRIOS

PROCESSO: 0600005-79.2018.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: Natal - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
PARTE: PETICIONANTE: PARTIDO AVANTE - ÓRGÃO NACIONAL
ADVOGADOS: CAMILA SOARES DE OLIVEIRA
LUCAS AMARAL GONÇALVES
DANIEL ANDRADE RESENDE MAIA
PARTE: CAMILO REIS DUARTE
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do relator, tendo sido certificado que Camilo Reis Duarte, responsável partidário, não constituiu
advogado no feito (certidão ID 12837), intime-se o referido peticionante para regularizar sua representação
processual, no prazo de 02 (cinco) dias, nos termos do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 c/c art. 2º da
Resolução TRE/RN n.º 24/2013.
Natal, 09 de fevereiro de 2018.
Sandra Jaqueline de Araújo Galvão
Assessora do GABJC1

GABINETE DO JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
DECISÕES E DESPACHOS

PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 19-49.2017.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
ASSUNTO: PROPAGANDA PARTIDÁRIA - INSERÇÕES - ANO 2018
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - REGIONAL
ADVOGADO: LAVOISIER NUNES DE CASTRO E OUTROS
RELATOR: ANDRÉ MEDEIROS
DECISÃO
A Procuradoria Regional Eleitoral requer revisão de acórdão exarado nos autos, datado de 18.05.2017, que
autorizara pedido de veiculação de propaganda partidária do Diretório Estadual do Partido Social Cristão - PSC,
para o primeiro semestre de 2018, em face do advento da Lei n.º 13.487/17, que revogou os artigos 45 a 49 da
Lei n.º 9.096/95, abolindo a propaganda partidária gratuita no rádio e televisão a partir do dia 1º de janeiro de
2018.
É o relatório.
A Lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017 (reforma eleitoral) alterou alguns aspectos da Lei dos Partidos Políticos
(Lei nº 9.096/95), dentre os quais, no que concerne ao caso, revogou, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, os
artigos 45, 46, 47, 48 e 49, além do parágrafo único do artigo 52, todos da Lei dos Partidos Políticos, os quais
tratam da propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão. Eis o teor do dispositivo:
Art. 5º Ficam revogados, a partir do dia 1º de janeiro subsequente à publicação desta Lei, os arts. 45, 46, 47, 48
e 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Em virtude dessa alteração na legislação correlata, o Ministério Público Eleitoral apresentou a presente petição,
para que este Tribunal promova a revisão do acórdão que concedeu o direito de antena para ser usufruído no
ano de 2018.
Considerando a índole administrativa da matéria versada - insuscetível de fazer coisa julgada - é de rigor a
revisão da decisão que deferiu pedido de veiculação de propaganda partidária para o primeiro semestre de 2018,
ante a entrada em vigor de lei revogando o regramento normativo que assegurava o direito de antena e previa a
fonte de recurso para o seu financiamento.
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A propósito, na sessão de 28.11.2017, o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar a PP 0600014-33/DF, da relatoria
do Ministro Admar Gonzaga, uniformizou o entendimento a respeito da incidência da referida alteração legislativa
a processos de propaganda partidária já apreciados:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. PEDIDO DE VEICULAÇÃO NO ANO DE 2018. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
13.487/2017. PERDA DO OBJETO.
A decisão em procedimento em propaganda partidária, cujo escopo é a mera organização da grade de
veiculação de acordo com ordem de apresentação dos pedidos, não faz coisa julgada e pode ser revista quando
constatados fatos supervenientes que afetem ou impeçam a sua execução.
Com a edição da Lei 13.487/2017, foi extinta a propaganda partidária a partir de 1º.1.2018, ficando os
respectivos recursos destinados à composição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Além do descompasso com a lei e a inviabilidade prática do pedido do partido, a eventual veiculação de
propaganda partidária na espécie poderia ensejar indesejável quebra de isonomia entre as agremiações cujos
pedidos já foram deferidos e aquelas cujos pedidos ainda estejam em processamento.
Pedido julgado prejudicado.
No mesmo sentido, decidiu este Tribunal Regional Eleitoral, na sessão plenária do dia 18 de dezembro de 2017,
ao julgar a PP 3-95.2017, da relatoria do Juiz Wlademir Capistrano, in verbis:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. 2018. PEDIDO DE REVISÃO. LEI NOVA EXTINGUINDO O DIREITO DE
ANTENA (LEI Nº 13.487/2017). ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA
ADMINISTRAVA. INSUSCETIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADO. NÃO EXERCITÁVEL À
ÉPOCA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PROCESSO.
1- Em 6 de outubro de 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.487/2017, a qual, além de instituir o Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas (FEFC), extinguiu a propaganda partidária no rádio e na televisão a partir de
2018, revogando os artigos 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096/95, que assegurava
o direito de antena e previa o seu financiamento por intermédio de compensação fiscal.
2- Em tal quadra, e considerando a índole administrativa da matéria versada - insuscetível de fazer coisa julgada
-, é de rigor a revisão da decisão que deferiu pedido de veiculação de propaganda partidária para o ano de 2018.
Cumpre registrar que tal entendimento foi corroborado por esta Corte, em recente julgamento, da relatoria do
Desembargador Glauber Rêgo, nos autos da Propaganda Partidária n.º 20-34.2017.6.20.0000, na sessão de
06/02/2018.
Ante o exposto, acolho o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para proceder à REVISÃO da decisão de
concessão de acesso gratuito ao rádio e à televisão anteriormente concedidos ao Diretório Regional do Partido
Social Cristão - PSC para o primeiro semestre de 2018, em razão da perda superveniente do objeto do processo,
extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do VI do art. 485 do Código de Processo Civil.
Natal, 08 de fevereiro de 2018.
Juiz André Medeiros
Relator
PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 15-12.2017.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
ASSUNTO: PROPAGANDA PARTIDÁRIA - INSERÇÕES - ANO 2018
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - REGIONAL
ADVOGADO: FABIO CUNHA ALVES DE SENA
RELATOR: ANDRÉ MEDEIROS
Decisão
A Procuradoria Regional Eleitoral requer revisão de acórdão exarado nos autos, datado de 30.05.2017, que
autorizara pedido de veiculação de propaganda partidária do Diretório Estadual do Partido Social Democrático PSD, para o primeiro semestre de 2018, em face do advento da Lei n.º 13.487/17, que revogou os artigos 45 a
49 da Lei n.º 9.096/95, abolindo a propaganda partidária gratuita no rádio e televisão a partir do dia 1º de janeiro
de 2018.
É o relatório.
A Lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017 (reforma eleitoral) alterou alguns aspectos da Lei dos Partidos Políticos
(Lei nº 9.096/95), dentre os quais, no que concerne ao caso, revogou, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, os
artigos 45, 46, 47, 48 e 49, além do parágrafo único do artigo 52, todos da Lei dos Partidos Políticos, os quais
tratam da propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão. Eis o teor do dispositivo:
Art. 5º Ficam revogados, a partir do dia 1º de janeiro subsequente à publicação desta Lei, os arts. 45, 46, 47, 48
e 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Em virtude dessa alteração na legislação correlata, o Ministério Público Eleitoral apresentou a presente petição,
para que este Tribunal promova a revisão do acórdão que concedeu o direito de antena para ser usufruído no
ano de 2018.
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Considerando a índole administrativa da matéria versada - insuscetível de fazer coisa julgada - é de rigor a
revisão da decisão que deferiu pedido de veiculação de propaganda partidária para o primeiro semestre de 2018,
ante a entrada em vigor de lei revogando o regramento normativo que assegurava o direito de antena e previa a
fonte de recurso para o seu financiamento.
A propósito, na sessão de 28.11.2017, o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar a PP 0600014-33/DF, da relatoria
do Ministro Admar Gonzaga, uniformizou o entendimento a respeito da incidência da referida alteração legislativa
a processos de propaganda partidária já apreciados:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. PEDIDO DE VEICULAÇÃO NO ANO DE 2018. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
13.487/2017. PERDA DO OBJETO.
A decisão em procedimento em propaganda partidária, cujo escopo é a mera organização da grade de
veiculação de acordo com ordem de apresentação dos pedidos, não faz coisa julgada e pode ser revista quando
constatados fatos supervenientes que afetem ou impeçam a sua execução.
Com a edição da Lei 13.487/2017, foi extinta a propaganda partidária a partir de 1º.1.2018, ficando os
respectivos recursos destinados à composição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Além do descompasso com a lei e a inviabilidade prática do pedido do partido, a eventual veiculação de
propaganda partidária na espécie poderia ensejar indesejável quebra de isonomia entre as agremiações cujos
pedidos já foram deferidos e aquelas cujos pedidos ainda estejam em processamento.
Pedido julgado prejudicado.
No mesmo sentido, decidiu este Tribunal Regional Eleitoral, na sessão plenária do dia 18 de dezembro de 2017,
ao julgar a PP 3-95.2017, da relatoria do Juiz Wlademir Capistrano, in verbis:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. 2018. PEDIDO DE REVISÃO. LEI NOVA EXTINGUINDO O DIREITO DE
ANTENA (LEI Nº 13.487/2017). ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA
ADMINISTRAVA. INSUSCETIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADO. NÃO EXERCITÁVEL À
ÉPOCA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PROCESSO.
1- Em 6 de outubro de 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.487/2017, a qual, além de instituir o Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas (FEFC), extinguiu a propaganda partidária no rádio e na televisão a partir de
2018, revogando os artigos 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096/95, que assegurava
o direito de antena e previa o seu financiamento por intermédio de compensação fiscal.
2- Em tal quadra, e considerando a índole administrativa da matéria versada - insuscetível de fazer coisa julgada
-, é de rigor a revisão da decisão que deferiu pedido de veiculação de propaganda partidária para o ano de 2018.
Cumpre registrar que tal entendimento foi corroborado por esta Corte, em recente julgamento, da relatoria do
Desembargador Glauber Rêgo, nos autos da Propaganda Partidária n.º 20-34.2017.6.20.0000, na sessão de
06/02/2018.
Ante o exposto, acolho o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para proceder à REVISÃO da decisão de
concessão de acesso gratuito ao rádio e à televisão anteriormente concedidos ao Diretório Regional do Partido
Social Democrático - PSD para o primeiro semestre de 2018, em razão da perda superveniente do objeto do
processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do VI do art. 485 do Código de Processo Civil.
Natal, 08 de fevereiro de 2018.
Juiz André Medeiros
Relator

GABINETE DO JUIZ BERENICE CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE
DECISÕES E DESPACHOS

PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 11-72.2017.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
PROTOCOLO N.º: 309/2017
ASSUNTO: PROPAGANDA POLÍTICA - VEICULAÇÃO - EM INSERÇÕES - ANO 2018
RECORRENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
ADVOGADO: LUIZ ANTÔNIO DA ROCHA
RELATORA: JUÍZA BERENICE CAPUXU
DECISÃO
Trata-se de pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral com o fim de obter a revisão da decisão desta
Corte (fls. 62/64) que havia autorizado o Diretório Regional do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS a veicular sua propaganda partidária gratuita, na forma de inserções, no primeiro semestre do ano de 2018,
sob o fundamento de que a Lei nº 13.487/17, em seu art. 5º, revogou, a partir de janeiro de 2018, os artigos 45 a
49 da Lei dos Partidos Políticos, os quais previam a possibilidade de exibição da propaganda partidária gratuita
(fls. 75/84).
Apesar de intimado, o partido político não se manifestou nos autos.
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Em seguida os autos vieram conclusos.
É o que importa relatar. Decido.
De início, cumpre destacar que a Lei 9.095/95, até setembro de 2017, assegurava aos partidos políticos que
atendessem aos requisitos legais, o direito de acesso gratuito ao rádio e a televisão para a veiculação de
propaganda partidária, cujos custos eram subvencionados pelo poder público, por meio de compensação fiscal
às emissoras de rádio e televisão em virtude da cessão de determinado tempo de sua programação.
Deste modo, considerando que em 23 de março de 2017 a legislação em vigor previa a possibilidade da referida
propaganda partidária, na forma de inserções, para os órgãos regionais de partidos políticos que atendessem os
requisitos legais, este Regional autorizou a veiculação da referida propaganda no âmbito estadual.
No entanto, em 06 de outubro de 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.487/2017, que extinguiu a propaganda
partidária no rádio e na televisão a partir de janeiro 2018, revogando os artigos 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo
único do art. 52 da Lei 9.096/95, que assegurava aquele direito e previa a sua forma de financiamento pelo poder
público:
"Art. 5o Ficam revogados, a partir do dia 1o de janeiro subsequente à publicação desta Lei, os arts. 45, 46, 47,
48 e 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995 " .
Nesse sentido, entendo que assiste razão ao órgão ministerial quanto à possibilidade de revisão da decisão
questionada diante da aludida modificação normativa, uma vez que a matéria versada nos presentes autos
possui natureza administrativa, não estando protegida sob o manto da coisa julgada, conforme entendimento
reiterado deste Tribunal: (PP nº 13-13/Natal, j. 18.2.2016, rel. Juiz Verlano de Queiroz Medeiros, DJe 23.2.2016;
PP nº 66-91/Natal, j. 18.2.2016, do mesmo relator, DJe 23.2.2016; PP nº 75-53/Natal, j. 18.2.2016, rel. Juiz
Sérgio Roberto Nascimento Maia, DJe 19.2.2016; PP nº 2-18/Natal, j. 15.5.2014, rel. Des. João Batista
Rodrigues Rebouças, DJe 16.5.2014).
Nessa ordem de idéias, o Tribunal Superior Eleitoral, na sessão de 28.11.2017, ao julgar o processo de
Propaganda Partidária PP 0600014-33/DF, da relatoria do Ministro Admar Gonzaga, uniformizou o entendimento
a respeito da incidência da referida alteração legislativa aos processos de propaganda partidária já apreciados,
assentando que a decisão em procedimento de propaganda partidária tem por objetivo a mera organização da
grade de veiculação, não fazendo coisa julgada e podendo ser revista em virtude de fatos supervenientes que
afetem sua possibilidade de execução. A referida decisão do TSE ainda consigna que a modificação legislativa,
com a extinção da previsão dos recursos financeiros destinados aquele tipo de propaganda, na prática,
inviabiliza a veiculação da propaganda e poderia ensejar indesejável quebra quanto ao princípio da isonomia.
Registre-se também que esta Corte, em processo recente, da relatoria do Juiz Wlademir Soares Capistrano,
perfilhou o mesmo entendimento manifestado pelo TSE, no sentido de rever a decisão de veiculação de
propaganda partidária para o ano de 2018 em face da perda superveniente de seu objeto:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. 2018. PEDIDO DE REVISÃO. LEI NOVA EXTINGUINDO O DIREITO DE
ANTENA (LEI Nº 13.487/2017). ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA
ADMINISTRAVA. INSUSCETIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADO. NÃO EXERCITÁVEL À
ÉPOCA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PROCESSO.
Em 6 de outubro de 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.487/2017, a qual, além de instituir o Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas (FEFC), extinguiu a propaganda partidária no rádio e na televisão a partir de
2018, revogando os artigos 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096/95, que assegurava
o direito de antena e previa o seu financiamento por intermédio de compensação fiscal.
Em tal quadra, e considerando a índole administrativa da matéria versada - insuscetível de fazer coisa julgada -,
é de rigor a revisão da decisão que deferiu pedido de veiculação de propaganda partidária para o ano de 2018.
(TRE/RN. PP 3-95.2017.6.20.0000. Rel. Wlademir Soares Capistrano. J. 18/12/2017).
Cumpre assinalar ainda que tal entendimento não ofende o direito adquirido, uma vez que o partido político
ostentava uma mera expectativa de exercê-lo no primeiro semestre do ano de 2018. Contudo, como o aludido
direito foi expressamente revogado, em uma opção política do legislador, não há que se falar em direito adquirido
pela parte.
Por fim, deve ser destacado que este Tribunal Regional Eleitoral, em 06/02/2018, acolhendo questão de ordem
suscitada nos autos do processo PP 20-34.2017.6.20.0000, da relatoria do Des. Ibanez Monteiro, deliberou pela
possibilidade de julgamento monocrático desses processos de revisão de propaganda partidária na forma de
inserções para o ano de 2018, na esteira do que vem decidindo o TSE.
Assim, considerando que a revogação dos dispositivos da Lei 9.096/95 extinguiu o próprio direito de propaganda
partidária a partir de janeiro de 2018, deve ser acolhido o pleito ministerial de revisão da decisão da Corte,
reconhecendo a perda superveniente do objeto do presente processo em face da aludida alteração legislativa.
Diante do exposto, acolho o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para proceder à REVISÃO da decisão de
concessão de acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma de inserções, anteriormente concedido ao
DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS para o ano de 2018, julgando
prejudicado o pedido veiculado na inicial em razão da perda superveniente do objeto do processo, extinguindo o
presente feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intime-se.
Natal/RN, 08 de fevereiro de 2018.
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JUÍZA BERENICE CAPUXÚ
Relatora
PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 1-28.2017.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
PROTOCOLO N.º: 8/2017
ASSUNTO: PROPAGANDA POLÍTICA - VEICULAÇÃO - EM INSERÇÕES - ANO 2018
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
ADVOGADO: FRANCISCO CANINDÉ ALVES FILHO
RELATORA: JUÍZA BERENICE CAPUXU
DECISÃO
Trata-se de pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral com o fim de obter a revisão da decisão desta
Corte (fls. 19/21) que havia autorizado o Diretório Regional do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP a veicular sua propaganda partidária gratuita, na forma de inserções, no primeiro semestre do ano de 2018,
sob o fundamento de que a Lei nº 13.487/17, em seu art. 5º, revogou, a partir de janeiro de 2018, os artigos 45 a
49 da Lei dos Partidos Políticos, os quais previam a possibilidade de exibição da propaganda partidária gratuita
(fls. 32/41).
Apesar de intimado, o partido político não se manifestou nos autos.
Em seguida os autos vieram conclusos.
É o que importa relatar. Decido.
De início, cumpre destacar que a Lei 9.095/95, até setembro de 2017, assegurava aos partidos políticos que
atendessem aos requisitos legais, o direito de acesso gratuito ao rádio e a televisão para a veiculação de
propaganda partidária, cujos custos eram subvencionados pelo poder público, por meio de compensação fiscal
às emissoras de rádio e televisão em virtude da cessão de determinado tempo de sua programação.
Deste modo, considerando que em 23 de março de 2017 a legislação em vigor previa a possibilidade da referida
propaganda partidária, na forma de inserções, para os órgãos regionais de partidos políticos que atendessem os
requisitos legais, este Regional autorizou a veiculação da referida propaganda no âmbito estadual.
No entanto, em 06 de outubro de 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.487/2017, que extinguiu a propaganda
partidária no rádio e na televisão a partir de janeiro 2018, revogando os artigos 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo
único do art. 52 da Lei 9.096/95, que assegurava aquele direito e previa a sua forma de financiamento pelo poder
público:
"Art. 5o Ficam revogados, a partir do dia 1o de janeiro subsequente à publicação desta Lei, os arts. 45, 46, 47,
48 e 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995 " .
Nesse sentido, entendo que assiste razão ao órgão ministerial quanto à possibilidade de revisão da decisão
questionada diante da aludida modificação normativa, uma vez que a matéria versada nos presentes autos
possui natureza administrativa, não estando protegida sob o manto da coisa julgada, conforme entendimento
reiterado deste Tribunal: (PP nº 13-13/Natal, j. 18.2.2016, rel. Juiz Verlano de Queiroz Medeiros, DJe 23.2.2016;
PP nº 66-91/Natal, j. 18.2.2016, do mesmo relator, DJe 23.2.2016; PP nº 75-53/Natal, j. 18.2.2016, rel. Juiz
Sérgio Roberto Nascimento Maia, DJe 19.2.2016; PP nº 2-18/Natal, j. 15.5.2014, rel. Des. João Batista
Rodrigues Rebouças, DJe 16.5.2014).
Nessa ordem de idéias, o Tribunal Superior Eleitoral, na sessão de 28.11.2017, ao julgar o processo de
Propaganda Partidária PP 0600014-33/DF, da relatoria do Ministro Admar Gonzaga, uniformizou o entendimento
a respeito da incidência da referida alteração legislativa aos processos de propaganda partidária já apreciados,
assentando que a decisão em procedimento de propaganda partidária tem por objetivo a mera organização da
grade de veiculação, não fazendo coisa julgada e podendo ser revista em virtude de fatos supervenientes que
afetem sua possibilidade de execução. A referida decisão do TSE ainda consigna que a modificação legislativa,
com a extinção da previsão dos recursos financeiros destinados aquele tipo de propaganda, na prática,
inviabiliza a veiculação da propaganda e poderia ensejar indesejável quebra quanto ao princípio da isonomia.
Registre-se também que esta Corte, em processo recente, da relatoria do Juiz Wlademir Soares Capistrano,
perfilhou o mesmo entendimento manifestado pelo TSE, no sentido de rever a decisão de veiculação de
propaganda partidária para o ano de 2018 em face da perda superveniente de seu objeto:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. 2018. PEDIDO DE REVISÃO. LEI NOVA EXTINGUINDO O DIREITO DE
ANTENA (LEI Nº 13.487/2017). ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA
ADMINISTRAVA. INSUSCETIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADO. NÃO EXERCITÁVEL À
ÉPOCA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PROCESSO.
Em 6 de outubro de 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.487/2017, a qual, além de instituir o Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas (FEFC), extinguiu a propaganda partidária no rádio e na televisão a partir de
2018, revogando os artigos 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096/95, que assegurava
o direito de antena e previa o seu financiamento por intermédio de compensação fiscal.
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Em tal quadra, e considerando a índole administrativa da matéria versada - insuscetível de fazer coisa julgada -,
é de rigor a revisão da decisão que deferiu pedido de veiculação de propaganda partidária para o ano de 2018.
(TRE/RN. PP 3-95.2017.6.20.0000. Rel. Wlademir Soares Capistrano. J. 18/12/2017).
Cumpre assinalar ainda que tal entendimento não ofende o direito adquirido, uma vez que o partido político
ostentava uma mera expectativa de exercê-lo no primeiro semestre do ano de 2018. Contudo, como o aludido
direito foi expressamente revogado, em uma opção política do legislador, não há que se falar em direito adquirido
pela parte.
Por fim, deve ser destacado que este Tribunal Regional Eleitoral, em 06/02/2018, acolhendo questão de ordem
suscitada nos autos do processo PP 20-34.2017.6.20.0000, da relatoria do Des. Ibanez Monteiro, deliberou pela
possibilidade de julgamento monocrático desses processos de revisão de propaganda partidária na forma de
inserções para o ano de 2018, na esteira do que vem decidindo o TSE.
Assim, considerando que a revogação dos dispositivos da Lei 9.096/95 extinguiu o próprio direito de propaganda
partidária a partir de janeiro de 2018, deve ser acolhido o pleito ministerial de revisão da decisão da Corte,
reconhecendo a perda superveniente do objeto do presente processo em face da aludida alteração legislativa.
Diante do exposto, acolho o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para proceder à REVISÃO da decisão de
concessão de acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma de inserções, anteriormente concedido ao
DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP para o ano de 2018, julgando
prejudicado o pedido veiculado na inicial em razão da perda superveniente do objeto do processo, extinguindo o
presente feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intime-se.
Natal/RN, 08 de fevereiro de 2018.
JUÍZA BERENICE CAPUXÚ
Relatora
PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 13-42.2017.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
PROTOCOLO N.º: 390/2017
ASSUNTO: PROPAGANDA POLÍTICA - VEICULAÇÃO - EM INSERÇÕES - ANO 2018
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADO: FRANCISCO CANINDE ALVES FILHO
RELATORA: JUÍZA BERENICE CAPUXU
DECISÃO
Trata-se de pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral com o fim de obter a revisão da decisão desta
Corte (fls. 38/40) que havia autorizado o Diretório Regional do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
a veicular sua propaganda partidária gratuita, na forma de inserções, no primeiro semestre do ano de 2018, sob
o fundamento de que a Lei nº 13.487/17, em seu art. 5º, revogou, a partir de janeiro de 2018, os artigos 45 a 49
da Lei dos Partidos Políticos, os quais previam a possibilidade de exibição da propaganda partidária gratuita (fls.
51/60).
Intimado a se manifestar, o partido político requereu o indeferimento do pedido, invocando a irretroatividade da
Lei e o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada para manter o acórdão desta Corte
que autorizou a veiculação da aludida propaganda partidária.
Em seguida os autos vieram conclusos.
É o que importa relatar. Decido.
De início, cumpre destacar que a Lei 9.095/95, até setembro de 2017, assegurava aos partidos políticos que
atendessem aos requisitos legais, o direito de acesso gratuito ao rádio e a televisão para a veiculação de
propaganda partidária, cujos custos eram subvencionados pelo poder público, por meio de compensação fiscal
às emissoras de rádio e televisão em virtude da cessão de determinado tempo de sua programação.
Deste modo, considerando que em 18 de abril de 2017 a legislação em vigor previa a possibilidade da referida
propaganda partidária, na forma de inserções, para os órgãos regionais de partidos políticos que atendessem os
requisitos legais, este Regional autorizou a veiculação da referida propaganda no âmbito estadual.
No entanto, em 06 de outubro de 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.487/2017, que extinguiu a propaganda
partidária no rádio e na televisão a partir de janeiro 2018, revogando os artigos 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo
único do art. 52 da Lei 9.096/95, que assegurava aquele direito e previa a sua forma de financiamento pelo poder
público:
"Art. 5o Ficam revogados, a partir do dia 1o de janeiro subsequente à publicação desta Lei, os arts. 45, 46, 47,
48 e 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995 " .
Nesse sentido, entendo que assiste razão ao órgão ministerial quanto à possibilidade de revisão da decisão
questionada diante da aludida modificação normativa, uma vez que a matéria versada nos presentes autos
possui natureza administrativa, não estando protegida sob o manto da coisa julgada, conforme entendimento
reiterado deste Tribunal: (PP nº 13-13/Natal, j. 18.2.2016, rel. Juiz Verlano de Queiroz Medeiros, DJe 23.2.2016;
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PP nº 66-91/Natal, j. 18.2.2016, do mesmo relator, DJe 23.2.2016; PP nº 75-53/Natal, j. 18.2.2016, rel. Juiz
Sérgio Roberto Nascimento Maia, DJe 19.2.2016; PP nº 2-18/Natal, j. 15.5.2014, rel. Des. João Batista
Rodrigues Rebouças, DJe 16.5.2014).
Nessa ordem de idéias, o Tribunal Superior Eleitoral, na sessão de 28.11.2017, ao julgar o processo de
Propaganda Partidária PP 0600014-33/DF, da relatoria do Ministro Admar Gonzaga, uniformizou o entendimento
a respeito da incidência da referida alteração legislativa aos processos de propaganda partidária já apreciados,
assentando que a decisão em procedimento de propaganda partidária tem por objetivo a mera organização da
grade de veiculação, não fazendo coisa julgada e podendo ser revista em virtude de fatos supervenientes que
afetem sua possibilidade de execução. A referida decisão do TSE ainda consigna que a modificação legislativa,
com a extinção da previsão dos recursos financeiros destinados aquele tipo de propaganda, na prática,
inviabiliza a veiculação da propaganda e poderia ensejar indesejável quebra quanto ao princípio da isonomia.
Registre-se também que esta Corte, em processo recente, da relatoria do Juiz Wlademir Soares Capistrano,
perfilhou o mesmo entendimento manifestado pelo TSE, no sentido de rever a decisão de veiculação de
propaganda partidária para o ano de 2018 em face da perda superveniente de seu objeto:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. 2018. PEDIDO DE REVISÃO. LEI NOVA EXTINGUINDO O DIREITO DE
ANTENA (LEI Nº 13.487/2017). ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA
ADMINISTRAVA. INSUSCETIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADO. NÃO EXERCITÁVEL À
ÉPOCA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PROCESSO.
Em 6 de outubro de 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.487/2017, a qual, além de instituir o Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas (FEFC), extinguiu a propaganda partidária no rádio e na televisão a partir de
2018, revogando os artigos 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096/95, que assegurava
o direito de antena e previa o seu financiamento por intermédio de compensação fiscal.
Em tal quadra, e considerando a índole administrativa da matéria versada - insuscetível de fazer coisa julgada -,
é de rigor a revisão da decisão que deferiu pedido de veiculação de propaganda partidária para o ano de 2018.
(TRE/RN. PP 3-95.2017.6.20.0000. Rel. Wlademir Soares Capistrano. J. 18/12/2017).
Cumpre assinalar ainda que tal entendimento não ofende o direito adquirido, uma vez que o partido político
ostentava uma mera expectativa de exercê-lo no primeiro semestre do ano de 2018. Contudo, como o aludido
direito foi expressamente revogado, em uma opção política do legislador, não há que se falar em direito adquirido
pela parte.
Por fim, deve ser destacado que este Tribunal Regional Eleitoral, em 06/02/2018, acolhendo questão de ordem
suscitada nos autos do processo PP 20-34.2017.6.20.0000, da relatoria do Des. Ibanez Monteiro, deliberou pela
possibilidade de julgamento monocrático desses processos de revisão de propaganda partidária na forma de
inserções para o ano de 2018, na esteira do que vem decidindo o TSE.
Assim, considerando que a revogação dos dispositivos da Lei 9.096/95 extinguiu o próprio direito de propaganda
partidária a partir de janeiro de 2018, deve ser acolhido o pleito ministerial de revisão da decisão da corte,
reconhecendo a perda superveniente do objeto do presente processo em face da aludida alteração legislativa.
Diante do exposto, acolho o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para proceder à REVISÃO da decisão de
concessão de acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma de inserções, anteriormente concedidos ao
DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT para o ano de 2018, julgando
prejudicado o pedido veiculado na inicial em razão da perda superveniente do objeto do processo, extinguindo o
presente feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intime-se.
Natal/RN, 08 de fevereiro de 2018.
JUÍZA BERENICE CAPUXÚ
Relatora

GABINETE DO JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
DECISÕES E DESPACHOS

PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 12-57.2017.6.20.0000
PROCEDÊNCIA:
NATAL/RN
PROTOCOLO N.º:
311/2017
RELATOR:
JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO:
PROPAGANDA POLÍTICA – VEICULAÇÃO – EM INSERÇÕES – ANO 2018
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT do B (NACIONAL)
ADVOGADO:
LUCAS AMARAL GONÇALVES E OUTRA
DECISÃO
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I – Relatório
Trata-se de promoção da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 41/50) para que seja revista decisão deste Tribunal
(fls. 26/29), por meio da qual foi autorizada ao Diretório Regional do PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT
do B (NACIONAL) a veiculação de propaganda partidária gratuita no primeiro semestre do ano de 2018.
Em síntese, em amparo a sua pretensão revisional, o órgão ministerial sustenta que a Lei nº 13.487/2017, em
seu art. 5º, revogou os artigos 45 a 49 da Lei dos Partidos Políticos e, por consequência, a possibilidade de
exibição de propaganda partidária gratuita.
Intimado para se manifestar sobre o pleito ministerial, a agremiação partidária quedou-se silente (fl. 55).
É o que importa relatar. Decido.
II – Fundamentação
Assiste razão ao Parquet Eleitoral. Explico.
Deveras, com a superveniência da Lei nº 13.487/2017, que alterou alguns dispositivos da Lei nº 9.096/1995,
ficou abolida, a partir de 1º de janeiro de 2018, a propaganda gratuita no rádio e na televisão. Razão por que se
verifica, na hipótese, a perda superveniente do objeto veiculado na inicial.
Nesse mesmo sentido: Propaganda Partidária nº 9-05.2017.6.20.0000, rel. Des. Ibanez Monteiro, DJe
04/12/2017; Propaganda Partidária n.º 0600039-88.2017.6.20.0000, rel. Juíza Berenice Capuxu, DJe 08/10/2017;
Representação nº 60-16.2017.6.20.0000, rel. Des. Ibanez Monteiro, DJe 16/10/2017.
Por oportuno, urge registrar a possibilidade de se decidir monocraticamente pleitos desse jaez, consoante
entendimento firmado por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos da PP nº 2034.2017.6.20.0000 (relator Des. Ibanez Monteiro, na Sessão Plenária de 06/02/2018).
I – Dispositivo.
Ante o exposto, ACOLHO o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para proceder à REVISÃO da decisão de
concessão de acesso gratuito ao rádio e à televisão anteriormente concedidos ao PARTIDO TRABALHISTA DO
BRASIL – PT do B (NACIONAL)para o ano de 2018, em razão da perda superveniente do objeto do processo,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso XVII, do Regimento Interno desta
Corte (Resolução n.º 9/2012).
Publique-se.
Comunique-se ao partido requerente.
Vistas à PRE.
Após, arquive-se com as cautelas de estilo.
Natal, 8 de fevereiro de 2018
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 18-64.2017.6.20.0000
PROCEDÊNCIA:
NATAL/RN
PROTOCOLO N.º:
1.435/2017
RELATOR:
JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO:
PROPAGANDA POLÍTICA – VEICULAÇÃO – EM INSERÇÕES – ANO 2018
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
DECISÃO
I – Relatório
Trata-se de promoção da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 44/50) para que seja revista decisão deste Tribunal
(fls. 42/43v), por meio da qual foi autorizada ao Diretório Regional do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB a veiculação de propaganda partidária gratuita no primeiro semestre do ano de 2018.
Em síntese, em amparo a sua pretensão revisional, o órgão ministerial sustenta que a Lei nº 13.487/2017, em
seu art. 5º, revogou os artigos 45 a 49 da Lei dos Partidos Políticos e, por consequência, a possibilidade de
exibição de propaganda partidária gratuita.
Intimado para se manifestar sobre o pleito ministerial, a agremiação partidária quedou-se silente (fl. 49).
É o que importa relatar. Decido.
II – Fundamentação
Assiste razão ao Parquet Eleitoral. Explico.
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Deveras, com a superveniência da Lei nº 13.487/2017, que alterou alguns dispositivos da Lei nº 9.096/1995,
ficou abolida, a partir de 1º de janeiro de 2018, a propaganda gratuita no rádio e na televisão. Razão por que se
verifica, na hipótese, a perda superveniente do objeto veiculado na inicial.
Nesse mesmo sentido: Propaganda Partidária nº 9-05.2017.6.20.0000, rel. Des. Ibanez Monteiro, DJe
04/12/2017; Propaganda Partidária n.º 0600039-88.2017.6.20.0000, rel. Juíza Berenice Capuxu, DJe 08/10/2017;
Representação nº 60-16.2017.6.20.0000, rel. Des. Ibanez Monteiro, DJe 16/10/2017.
Por oportuno, urge registrar a possibilidade de se decidir monocraticamente pleitos desse jaez, consoante
entendimento firmado por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos da PP nº 2034.2017.6.20.0000 (relator Des. Ibanez Monteiro, na Sessão Plenária de 06/02/2018).
I – Dispositivo.
Ante o exposto, ACOLHO o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para proceder à REVISÃO da decisão de
concessão de acesso gratuito ao rádio e à televisão anteriormente concedidos ao PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB (REGIONAL) para o ano de 2018, em razão da perda superveniente do objeto do processo,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso XVII, do Regimento Interno desta
Corte (Resolução n.º 9/2012).
Publique-se.
Comunique-se ao partido requerente.
Vistas à PRE.
Após, arquive-se com as cautelas de estilo.
Natal, 8 de fevereiro de 2018
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 16-94.2017.6.20.0000
PROCEDÊNCIA:
NATAL/RN
PROTOCOLO N.º:
1.199/2017
RELATOR:
JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO:
PROPAGANDA POLÍTICA – VEICULAÇÃO – EM INSERÇÕES – ANO 2018
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
DECISÃO
I – Relatório
Trata-se de promoção da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. xxxx) para que seja revista decisão deste Tribunal
(fls. Xxxx), por meio da qual foi autorizada ao Diretório Regional do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB/RN a
veiculação de propaganda partidária gratuita no primeiro semestre do ano de 2018.
Em síntese, em amparo a sua pretensão revisional, o órgão ministerial sustenta que a Lei nº 13.487/2017, em
seu art. 5º, revogou os artigos 45 a 49 da Lei dos Partidos Políticos e, por consequência, a possibilidade de
exibição de propaganda partidária gratuita (fls. 49/52).
Intimado para se manifestar sobre o pleito ministerial, a agremiação partidária quedou-se silente (fl. 55/56).
É o que importa relatar. Decido.
II – Fundamentação
Assiste razão ao Parquet Eleitoral. Explico.
Deveras, com a superveniência da Lei nº 13.487/2017, que alterou alguns dispositivos da Lei nº 9.096/1995,
ficou abolida, a partir de 1º de janeiro de 2018, a propaganda gratuita no rádio e na televisão. Razão por que se
verifica, na hipótese, a perda superveniente do objeto veiculado na inicial.
Nesse mesmo sentido: Propaganda Partidária nº 9-05.2017.6.20.0000, rel. Des. Ibanez Monteiro, DJe
04/12/2017; Propaganda Partidária n.º 0600039-88.2017.6.20.0000, rel. Juíza Berenice Capuxu, DJe 08/10/2017;
Representação nº 60-16.2017.6.20.0000, rel. Des. Ibanez Monteiro, DJe 16/10/2017.
Por oportuno, urge registrar a possibilidade de se decidir monocraticamente pleitos desse jaez, consoante
entendimento firmado por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos da PP nº 2034.2017.6.20.0000 (relator Des. Ibanez Monteiro, na Sessão Plenária de 06/02/2018).
I – Dispositivo.
Ante o exposto, ACOLHO o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para proceder à REVISÃO da decisão de
concessão de acesso gratuito ao rádio e à televisão anteriormente concedidos ao PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB/(REGIONAL) para o ano de 2018, em razão da perda superveniente do objeto do processo,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso XVII, do Regimento Interno desta
Corte (Resolução n.º 9/2012).
Publique-se.
Comunique-se ao partido requerente.
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Vistas à PRE.
Após, arquive-se com as cautelas de estilo.
Natal, 8 de fevereiro de 2018
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator

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

PORTARIA PRE/RN Nº 1/2018
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, que ao final
subscreve, no exercício de suas atribuições institucionais e nos termos do artigo 79, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, em consonância com o disposto no § 3º do artigo 27 da Lei nº
4.737/65, bem como de acordo com o preceituado na Resolução nº 30/2008, do Conselho Nacional do Ministério
Público;
Considerando os termos dos ofícios nº 543/2017 – PGJA, através dos quais são indicados os membros do
Ministério Público que passaram(ão) a oficiar junto aos Juízos Eleitorais ali especificados;
Considerando a Resolução conjunta nº 1/2009-PRE/PGJ que fixa os critérios para as designações dos membros
do Ministério Público para o exercício da função eleitoral,
RESOLVE:
I – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, os Promotores de Justiça
indicados e adiante nominados, para funcionarem como substitutos nas Zonas Eleitorais mencionadas a seguir:
ZONA
22ª
27ª
32ª
19.11.2017
33ª
35ª
39ª
19.12.2017
41ª

MUNICÍPIO
Acari
Jucurutu
Areia Branca

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Janayna de Araújo Francisco
Marcelo Coutinho Meireles
Daniel Lessa de Azevedo da Aldeia

PERÍODO
de 01 a 19.12.2017
de 04 a 24.12.2017
de
08

a

Mossoró
Apodi
Umarizal

Flávia Queiroz da Silva
Frederico Augusto Pires Zelaya
Thatiana Kaline Fernandes

de 01 a 15.11.2017
de 04 a 18.12.2017
de
11

a

Alexandria

Paulo Roberto Andrade de Freitas

de 05 a 19.12.2017

II – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, o Promotor de Justiça da
Comarca de São João do Sabugi, FLÁVIO NUNES DA SILVA, para oficiar, em substituição, perante o Juízo
Eleitoral da 25ª Zona – Caicó, no período de 1º a 19.12.2017, durante o afastamento do 2º Promotor de Justiça
da Comarca de Caicó, GERALDO RUFINO DE ARAÚJO JÚNIOR, que substitui o titular do ofício desde
1º.09.2017, até ulterior deliberação, nos termos da Portaria nº 17/2017-PRE/RN, e reassumirá as funções
eleitorais em 20.12.2017.
III – Inalterar o exercício, perante as respectivas Zonas Eleitorais, dos demais Promotores que, atuando na forma
do art. 79, da Lei Complementar nº 75/93, representam o Ministério Público Eleitoral, de forma a tornar
desnecessária nova designação.
IV – Oficiar à Presidência do E. Tribunal Regional Eleitoral cientificando-lhe do conteúdo desta.
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V – Ficam revogados os atos designatórios anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria.
Publique-se.
Natal-RN, 8 de janeiro de 2018.
CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA N.º 41/2018 - DG
Interrompe férias do servidor Carlos André de Azevedo Moura.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2º, VIII, da Portaria nº 304/2015-GP, de
23/09/2015 – DJE: 25/09/2015, e tendo em vista o que consta do PAE - Protocolo n.º 1483/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Interromper, a partir de 08 de fevereiro de 2018, com fundamento no art. 80 da Lei 8.112/1990, e por
imperiosa necessidade do serviço, a segunda parcela das férias referente ao exercício de 2017, marcadas para o
período de 30 de janeiro a 09 de fevereiro de 2018, do servidor CARLOS ANDRÉ DE AZEVEDO MOURA,
ocupante do cargo de Técnico Judiciário, matrícula n.º 30024360, do Quadro de Pessoal deste Regional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de fevereiro de 2018.
Natal, 08 de fevereiro de 2018.
Andréa Carla Guedes Toscano Campos
Diretora-Geral
PORTARIA Nº 42/2018 - DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Curso de Pós-Graduação à servidora Ana Karla Tomaz Costa.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos autos do Processo
Administrativo Eletrônico nº 826/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Ana Karla Tomaz Costa, ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área
Administrativa, matrícula n.º 30024584, do Quadro de Pessoal deste Regional, Adicional de Qualificação
decorrente de Curso de Pós-Graduação, nível de especialização, no percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por
cento), incidente sobre o respectivo vencimento básico, consoante o disposto no
art. 6º da Portaria n.º 415/2014-GP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data com efeitos financeiros retroativos a 24.01.2018.
Natal, 08 de fevereiro de 2018.
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Andréa Carla Guedes Toscano Campos
Diretora-Geral
PORTARIA Nº 43/2018 - DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Curso de Pós-Graduação à servidora Angélica Pinheiro
Sobreira Gondim.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
em substituição, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no
Diário da Justiça Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos
autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 309/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Angélica Pinheiro Sobreira Gondim, ocupante do cargo de Analista Judiciário – Área
Judiciária, matrícula n.º 92440773, do Quadro de Pessoal deste Regional, Adicional de Qualificação decorrente
de Curso de Pós-Graduação, nível de especialização, no percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento),
incidente sobre o respectivo vencimento básico, consoante o disposto no art. 6º da Portaria n.º 415/2014-GP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data com efeitos financeiros retroativos a 10.01.2018.
Natal, 9 de fevereiro de 2018.
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Diretor-Geral em substituição
PORTARIA N.º 44/2018 - DG
Designa Shelton Xavier de Souza Ramos para exercer, em substituição, a Chefia do Cartório da 54ª ZE –
Assu/RN.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
em substituição, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, XXVIII, do Regulamento da
Secretaria, combinado com a Portaria nº 304/2015-GP, e tendo em vista o que consta do PAE n.º 16.173/2017,
Considerando o disposto no artigo 38 da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação dada pela Lei n.º 9.527, de
10/12/1997, e observados os critérios estabelecidos na Portaria n.º 580/2005-GP, de 21/09/2005, que disciplina o
pagamento de substituição pelo exercício de Função Comissionada e Cargo em Comissão do Quadro deste
Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor SHELTON XAVIER DE SOUZA RAMOS, Técnico Administrativo, matrícula n.º
1880765, requisitado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/RN, para exercer, em substituição,
a Função Comissionada – FC.6 de Chefe de Cartório da 54ª ZE – Assu/RN, no dia 24 de novembro 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 9 de fevereiro de 2018
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Diretor-Geral em substituição
PORTARIA Nº 45/2018 DG
Altera o quadro de substituição da Função Comissionada – FC.6 de Chefe de Cartório da 3ª Zona Eleitoral –
Natal/RN.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
em substituição, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, XXVIII, do Regulamento da
Secretaria, combinado com a Portaria nº 304/2015-GP, e tendo em vista o que consta do PAE n.º 617/2018,
Considerando o disposto no artigo 38 da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação dada pela Lei n.º 9.527, de
10/12/1997, e observados os critérios estabelecidos na Portaria n.º 580/2005-GP, de 21/09/2005, que disciplina o
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pagamento de substituição pelo exercício de Função Comissionada e Cargo em Comissão do Quadro deste
Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o substituto eventual do titular de Função Comissionada vinculada à 3ª Zona Eleitoral –
Natal/RN, conforme o quadro abaixo:
Função Comissionada
FC.6 – Chefe de Cartório

Substitutos eventuais
2º Vanessa Silva da Cruz Costa (Ef.: 15/01/2018)
3º Paulo Gustavo da Silva Lins (Ef.: 15/01/2018)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data especificada no
quadro do art. 1º, revogando-se todas as disposições em contrário.
Natal, 9 de fevereiro de 2018
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Diretor-Geral em substituição

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento nº 14/2018
Os processos abaixo relacionados constarão da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do dia
20/02/2018, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
RECURSO ELEITORAL Nº 424-63.2016.6.20.0051
ORIGEM: SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN (51ª ZONA ELEITORAL - SÃO GONÇALO DO AMARANTE)
RELATOR: JUÍZA BERENICE CAPUXU
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação
de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo - Vereador - Eleições - Eleição Proporcional Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas - Contas - Apresentação de Contas - Contas Desaprovação/Rejeição das Contas
RECORRENTE(S)
: JAILSON TAVARES DE MORAIS
ADVOGADOS
: JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA e Outros
RECORRIDO(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
2
RECURSO ELEITORAL Nº 180-22.2016.6.20.0056
ORIGEM: CRUZETA-RN (22ª ZONA ELEITORAL - ACARI)
RELATOR: JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Cargos - Cargo - Vereador - Eleições Eleição Proporcional - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita de Sufrágio - Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
RECORRENTE(S)
: DOMINGOS ALVES DE ARAÚJO
ADVOGADO
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECORRENTE(S)
: COLIGAÇÃO VONTADE DO POVO (PSD/PSDB/PR/PTN/DEM/PDT e SD)
ADVOGADOS
: ADLER CANUTO DE MORAES e Outros
RECORRIDO(S)
: COLIGAÇÃO VONTADE DO POVO (PSD / PSDB / PR / PTN / DEM / PDT / SD)
ADVOGADOS
: ADLER CANUTO DE MORAES e Outros
RECORRIDO(S)
: DOMINGOS ALVES DE ARAÚJO
ADVOGADO
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
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NATAL/RN, 9 de fevereiro de 2018.
José Eduardo Raquel
Chefe da SPF/CADPP/SJ, em substituição

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
PORTARIAS

PORTARIA Nº 010/2018-SAO
Designa os fiscais do Contrato nº 47/2017 – TRE/RN, firmado com a empresa o L. A. VIAGENS E TURISMO
LTDA - ME.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV, art. 1º da Portaria nº
439/2015 - DG,
Considerando as informações constantes dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 11716/2017 TRE/RN,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores ERNANE CESAR DE OLIVEIRA BASTOS, lotado na Seção de Lotação e Gestão
de Desempenho (SLD/CODES) e DILVANA MARIA TINOCO CABRAL TORRES BARBOSA, lotada no Gabinete
da Presidência (GABPRES), o primeiro na condição de titular e a segunda como substituta, para fiscalizarem e
acompanharem a execução do Contrato nº 47/2017 – TRE/RN, firmado com a empresa L. A. VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME, cujo objeto é a contratação de serviços de cotação e emissão de passagens aéreas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 09 de fevereiro de 2018.
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Secretário de Administração e Orçamento

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

PROCESSO Nº: 905-79.2016.6.20.0001
PROCESSO Nº: 905-79.2016.6.20.0001
PROTOCOLO Nº 88.051/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : MISTEINER RODRIGUES MEIRA - 43016 - VEREADOR - NATAL
CNPJ
: 25.801.340/0001-42
Nº CONTROLE: 430161317612RN0623601
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DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 18:28:14
DATA GERAÇÃO: 05/02/2018 às 13:19:58
PARTIDO POLÍTICO: PV
ADVOGADO: JORGE LUIZ TEIXEIRA GUIMARÃES, OAB/RN 3826
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA DILIGÊNCIAS Nº 009/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO, Juiz Eleitoral desta 1ª Zona,
município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, INTIMO o candidato
acima qualificado, por meio de seu advogado, devidamente habilitado nos autos, para se MANIFESTAR /
JUSTIFICAR, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da publicação do edital, conforme previsão do art.
64, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, sobre as seguintes irregularidades/omissões detectadas:
1. IRREGULARIDADE: O candidato não cadastrou as informações referentes à sua conta de campanha no
sistema SPCEweb e não apresentou os extratos bancários referentes a movimentação financeira da sua
campanha eleitoral, em desatenção ao art. 48, II, a, da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
DILIGÊNCIA: O candidato deve cadastrar as informações referentes à sua conta de campanha no sistema
SPCEweb e prestar esclarecimentos quanto a não apresentação dos extratos bancários em sua prestação de
contas, em dissonância com o que determina o art. 48, II, a, da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
Dado e passado nesta cidade de Natal/RN, Estado do Rio Grande do Norte, aos 06 de fevereiro de dois mil e
dezoito.
ARLLEY ANDRADE DE SOUSA
Chefe de Cartório da 1ª ZE

02ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L nº 002/2018

2ªZE

O Excelentíssimo Senhor Dr. AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO, Juiz da 2ª Zona Eleitoral,
Circunscrição de Natal, Capital do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade
com o disposto na Lei nº 9.096/95, c/c a Resolução TSE n.º 23.465/2015.
FAZ SABER a quem interessar possa, em especial às agremiações partidárias, que o partido em formação
UNIDADE POPULAR - UP – apresentou a esta 2ª Zona Eleitoral, em 09/02/2018, Oficio nº011/2018 protocolado
sob nº 1995/2018, contendo 90 fichas de apoiamento (Lote RN00020000007), Ofício nº 012/2018 protocolado
sob nº 1996/2018, contendo 43 fichas de apoiamento (Lote RN00020000008) e Ofício nº 016/2018 protocolado
sob nº 19972018, contendo 290 fichas de apoiamento (Lote RN00020000009, RN00020000010 e
RN00020000011), para fins de conferência das assinaturas nelas consignadas e emissão de certidão visando
à criação do referido partido.
FAZ SABER, por fim, que a Lista de Apoiamento apresentada pela supramencionada agremiação partidária em
formação encontra-se à disposição de todos e que, com esteio no art. 11, 12, 13 e 14 da Res. TSE n.º
23.465/2015, os dados nela constantes poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de cinco dias, contados da publicação deste Edital.
Para que se lhe
dê ampla divulgação, determinou o MM. Juíz Eleitoral fosse publicado o Edital no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, bem como afixada cópia do mesmo no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Natal, aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro do ano de 2018.
Eu, Josafá Alves de Oliveira (__________), Chefe do Cartório da 2ª ZE, em Substituição, preparei e conferi este
Edital, que vai assinado pelo MM Juiz.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral da 2ªZE/RN – Natal/RN
E D I T A L Nº 003/2018 - 02ªZE
O Excelentíssimo Senhor AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO, Juiz titular da 2ª Zona Eleitoral de
Natal/RN, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se encontra
afixada no Cartório desta 2ª Zona Eleitoral relação contendo nome e número de inscrição dos eleitores que
solicitaram alistamento e transferência no período compreendido entre 01/11/2017 a 30/11/2017, para os fins
previstos nos arts. 17 e 18 da Resolução TSE n º 21.538/03.
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Dado e passado nesta cidade do Natal/RN, aos 09(nove) dias do mês de fevereiro do ano de 2018. Eu,
________ Josafá Alves de Oliveira, Chefe do Cartório, em substituição, preparei e conferi o presente edital, que
é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz da 2ª Zona Eleitoral – Natal/RN
E D I T A L Nº 004/2018 - 02ªZE
O Excelentíssimo Senhor AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO, Juiz titular da 2ª Zona Eleitoral de
Natal/RN, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se encontra
afixada no Cartório desta 2ª Zona Eleitoral relação contendo nome e número de inscrição dos eleitores que
solicitaram alistamento e transferência no período compreendido entre 01/12/2017 a 29/12/2017, para os fins
previstos nos arts. 17 e 18 da Resolução TSE n º 21.538/03.
Dado e passado nesta cidade do Natal/RN, aos 09(nove) dias do mês de fevereiro do ano de 2018. Eu,
________ Josafá Alves de Oliveira, Chefe do Cartório, em substituição, preparei e conferi o presente edital, que
é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz da 2ª Zona Eleitoral – Natal/RN
E D I T A L Nº 005/2018 - 02ªZE
O Excelentíssimo Senhor AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO, Juiz titular da 2ª Zona Eleitoral de
Natal/RN, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se encontra
afixada no Cartório desta 2ª Zona Eleitoral relação contendo nome e número de inscrição dos eleitores que
solicitaram alistamento e transferência no período compreendido entre 02/01/2018 a 31/01/2018, para os fins
previstos nos arts. 17 e 18 da Resolução TSE n º 21.538/03.
Dado e passado nesta cidade do Natal/RN, aos 09(nove) dias do mês de fevereiro do ano de 2018. Eu,
________ Josafá Alves de Oliveira, Chefe do Cartório, em substituição, preparei e conferi o presente edital, que
é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz da 2ª Zona Eleitoral – Natal/RN

05ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
Processo nº 13-95.2015.6.20.0005
Acusado: Fagner Dantas de Araújo
Advogado: Dr. João Cabral da Silva (OAB/RN 5177)
Acusada: Joseane de Oliveira Castro
Advogado: Dr. Alexsandro Sousa (OAB/RN 4745)
Acusado: Antônio França Sobrinho
Advogado: Dr. Alexsandro Sousa (OAB/RN 4745)
SENTENÇA
Os réus acima nominados, juntamente com outros aos quais foi deferida a suspensão condicional do processo
(Maria Eliane Gomes Ramalho Fernandes, Adamir Peixoto de Alencar Fernandes Neta e Marcos Alexandre dos
Santos) foram acusados inicialmente pelo MPE, nos termos dos arts. 290 e 299 do Código Eleitoral, quais sejam:
indução de eleitora a se inscrever fraudulentamente e compra de voto.
Encerrada a instrução, o MPE pugnou pela absolvição dos acusados, diante da insuficiência de provas.
Com efeito, razão assiste ao órgão ministerial eleitoral, visto que insuficientes para uma condenação os
conteúdos dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo.
Diante do exposto, em consonância com o requerimento final do MPE, ABSOLVO os acusados Fagner Dantas
de Araújo, Joseane de Oliveira Castro e Antônio França Sobrinho, nos termos do CPP, art. 386, VII.
P. Ciência ao MPE. Dê-se baixa para tais pessoas os registros da presente ação penal. Certifique-se quanto
aos demais a respeito do cumprimento dos sursis outorgados.
Macaíba, 9 de fevereiro de 2018.
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FELIPE BARROS
Juiz Eleitoral
OUTRAS PUBLICAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 364-34.2016.6.20.0005
PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 87.320/2016
REQUERENTE: MÁRCIA MARIA DA SILVA GOMES
ADVOGADO: CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN - 5216
Intimo o (a) prestador (a) MÁRCIA MARIA DA SILVA GOMES, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, nos termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico das
contas analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 08 de fevereiro de 2018.
Felipe Luiz Machado Barros
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 367-86.2016.6.20.0005
PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 83.194/2016
REQUERENTE: JOÃO MARIA DE LIMA
ADVOGADO: CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN - 5216
Intimo o (a) prestador (a) JOÃO MARIA DE LIMA, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do art. 66, da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico CONCLUSIVO das
contas analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 08 de fevereiro de 2018.
Felipe Luiz Machado Barros
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 369-56.2016.6.20.0005
PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 87.315/2016
REQUERENTE: JOSÉ INALDO DA SILVA
ADVOGADO: CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN - 5216
Intimo o (a) prestador (a) JOSÉ INALDO DA SILVA, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do art. 66, da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico CONCLUSIVO das
contas analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 08 de fevereiro de 2018.
Felipe Luiz Machado Barros
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 372-11.2016.6.20.0005
PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 87.319/2016
REQUERENTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO: CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN - 5216
Intimo o (a) prestador (a) ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS, para que, se quiser, se manifeste, no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico
das contas analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 08 de fevereiro de 2018.
Felipe Luiz Machado Barros
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 376-48.2016.6.20.0005
PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 83.228/2016
REQUERENTE: JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES
ADVOGADO: CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN - 5216
Intimo o (a) prestador (a) JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, nos termos do art. 66, da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico
CONCLUSIVO das contas analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da
5ª ZE.
Macaíba/RN, 08 de fevereiro de 2018.
Felipe Luiz Machado Barros
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Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 440-58.2016.6.20.0005
PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 88.839/2016
REQUERENTE: ERALDO BELMIRO DA SILVA
ADVOGADO: CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN - 5216
Intimo o (a) prestador (a) ERALDO BELMIRO DA SILVA, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, nos termos do art. 66, da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico
CONCLUSIVO das contas analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da
5ª ZE.
Macaíba/RN, 08 de fevereiro de 2018.
Felipe Luiz Machado Barros
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 371-26.2016.6.20.0005
PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 87.318/2016
REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA
ADVOGADO: CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN - 5216
Intimo o (a) prestador (a) LUCIANO DA SILVA, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do art. 66, da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico das contas
analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 08 de fevereiro de 2018.
Felipe Luiz Machado Barros
Juiz Eleitoral

06ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 04/2018-6ªZE

O Excelentíssimo Senhor, Doutor Peterson Fernandes Braga, MMº Juiz Eleitoral da 6ª Zona, município de CearáMirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER, conforme determina os artigos 45 §6°, 52 §2° e 57 da Lei n° 4.737/1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), c/c o §1° do artigo 17 e §50 do artigo 18 da Resolução TSE n°21.538/2003, a todos quanto o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os requerimentos de inscrição, transferência, revisão e
segunda via, do período de 16/01/2018 a 31/01/2018, dos eleitores constantes dos relatório(s) afixado(s) no
Cartório Eleitoral, do município de Ceará-Mirim/RN, foram previamente deferidos, ou incluídos em diligência,
conforme o caso.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MMº Juiz
desta 6ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico e no lugar público de
costume.
Dado e passado nesta Cidade de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, em 09/02/2018. Eu, José
Wilson de Oliveira __________________, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital, que vai assinado
pela MMº Juiz Eleitoral.

Peterson Fernandes Braga
Juiz Eleitoral

12ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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REPRESENTAÇÃO Nº 114-43.2017.6.20.0012
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: CLAUDIO SOARES DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de Representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 23, § 1ºe § 3º, da Lei n.º
9.504/97 c/c art. 21, § 4º, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Tal Representação se deu em face de informação prestada pela Receita Federal do Brasil – RFB ao Ministério
Público Eleitoral, dando conta de suposta doação de campanha, nas Eleições Municipais de 2016, realizada por
pessoa física em valor superior ao limite legal.
Diante de suposta infração à legislação eleitoral em vigor, o Parquet pugnou: pela quebra do sigilo fiscal do
representado, pela decretação do segredo de justiça, pela consulta ao Cartório Eleitoral quanto às informações
constantes dos processos de prestação de contas de candidatos e partidos relativos às Eleições Municipais de
2016 e, ao final, pela aplicação da penalidade estabelecida pelo art. 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 e declaração de
inelegibilidade.
À inicial foram acostados os documentos de fls. 05/07.
Devidamente autuado e registrado o feito, esta Magistrada postergou a análise do pedido de quebra de sigilo
fiscal para momento posterior, determinando, de imediato, a decretação do segredo de justiça e a juntada pelo
Cartório Eleitoral das informações referentes à doação impugnada constante dos autos dos processos e
sistemas de prestação de contas de campanha relativo às Eleições 2016.
Foram juntados aos autos os documentos de fls. 09/12, relativos às informações da respectiva doação de
campanha constantes das prestações de contas dos candidatos e partidos.
Instado a se manifestar sobre as informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, o Representante Ministerial desta
12ªZE/RN pugnou pelo arquivamento da presente Representação, fls. 13/14.
É o relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria em comento encontra-se disciplinada na Lei n.º 9.504/97 na qual, em seu art. 23, §1º e §7º, aduz que:
“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1ºAs doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
o
§7ºO limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização
de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
No caso em apreço, constatou-se que a doação efetuada se caracterizou pela cessão de uso na campanha de
veículo de propriedade do(a) Representado(a) e serviço próprio de motorista do veículo, cujo valor estimado não
ultrapassou o teto de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), enquadrando-se na hipótese de exceção do §7º do
mesmo artigo 23 da Lei das Eleições.
Diante de tal constatação, o Ministério Público se manifestou às fls. 13/14 pelo arquivamento da presente
Representação, caracterizando-se como verdadeiro pedido de desistência da ação a ser homologado por este
Juízo, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
DO EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial e pelas razões acima alinhadas, fulcro no art. 485,
VIII, do CPC, julgo EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente Representação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Nova Cruz/RN, 08 de fevereiro de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral da 12ª ZE

____________________________________________________________________________________________________________________
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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REPRESENTAÇÃO Nº 110-06.2017.6.20.0012
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: FELIPE DA COSTA VICENTE
SENTENÇA
Trata-se de Representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 23, § 1ºe § 3º, da Lei n.º
9.504/97 c/c art. 21, § 4º, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Tal Representação se deu em face de informação prestada pela Receita Federal do Brasil – RFB ao Ministério
Público Eleitoral, dando conta de suposta doação de campanha, nas Eleições Municipais de 2016, realizada por
pessoa física em valor superior ao limite legal.
Diante de suposta infração à legislação eleitoral em vigor, o Parquet pugnou: pela quebra do sigilo fiscal do
representado, pela decretação do segredo de justiça, pela consulta ao Cartório Eleitoral quanto às informações
constantes dos processos de prestação de contas de candidatos e partidos relativos às Eleições Municipais de
2016 e, ao final, pela aplicação da penalidade estabelecida pelo art. 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 e declaração de
inelegibilidade.
À inicial foram acostados os documentos de fls. 05/07.
Devidamente autuado e registrado o feito, esta Magistrada postergou a análise do pedido de quebra de sigilo
fiscal para momento posterior, determinando, de imediato, a decretação do segredo de justiça e a juntada pelo
Cartório Eleitoral das informações referentes à doação impugnada constante dos autos dos processos e
sistemas de prestação de contas de campanha relativo às Eleições 2016.
Foram juntados aos autos os documentos de fls. 09/12, relativos às informações da respectiva doação de
campanha constantes das prestações de contas dos candidatos e partidos.
Instado a se manifestar sobre as informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, o Representante Ministerial desta
12ªZE/RN pugnou pelo arquivamento da presente Representação, fls. 13/14.
É o relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria em comento encontra-se disciplinada na Lei n.º 9.504/97 na qual, em seu art. 23, §1º e §7º, aduz que:
“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1ºAs doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
o
§7ºO limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização
de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
No caso em apreço, constatou-se que a doação efetuada se caracterizou pela cessão de uso na campanha de
veículo de propriedade do(a) Representado(a), cujo valor estimado não ultrapassou o teto de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), enquadrando-se na hipótese de exceção do §7º do mesmo artigo 23 da Lei das Eleições.
Diante de tal constatação, o Ministério Público se manifestou às fls. 13/14 pelo arquivamento da presente
Representação, caracterizando-se como verdadeiro pedido de desistência da ação a ser homologado por este
Juízo, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
DO EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial e pelas razões acima alinhadas, fulcro no art. 485,
VIII, do CPC, julgo EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente Representação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Nova Cruz/RN, 08 de fevereiro de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral da 12ª ZE

____________________________________________________________________________________________________________________
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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REPRESENTAÇÃO Nº 115-28.2017.6.20.0012
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: ELIZABETE NOGUEIRA DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de Representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 23, § 1ºe § 3º, da Lei n.º
9.504/97 c/c art. 21, § 4º, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Tal Representação se deu em face de informação prestada pela Receita Federal do Brasil – RFB ao Ministério
Público Eleitoral, dando conta de suposta doação de campanha, nas Eleições Municipais de 2016, realizada por
pessoa física em valor superior ao limite legal.
Diante de suposta infração à legislação eleitoral em vigor, o Parquet pugnou: pela quebra do sigilo fiscal do
representado, pela decretação do segredo de justiça, pela consulta ao Cartório Eleitoral quanto às informações
constantes dos processos de prestação de contas de candidatos e partidos relativos às Eleições Municipais de
2016 e, ao final, pela aplicação da penalidade estabelecida pelo art. 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 e declaração de
inelegibilidade.
À inicial foram acostados os documentos de fls. 05/07.
Devidamente autuado e registrado o feito, esta Magistrada postergou a análise do pedido de quebra de sigilo
fiscal para momento posterior, determinando, de imediato, a decretação do segredo de justiça e a juntada pelo
Cartório Eleitoral das informações referentes à doação impugnada constante dos autos dos processos e
sistemas de prestação de contas de campanha relativo às Eleições 2016.
Foram juntados aos autos os documentos de fls. 09/12, relativos às informações da respectiva doação de
campanha constantes das prestações de contas dos candidatos e partidos.
Instado a se manifestar sobre as informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, o Representante Ministerial desta
12ªZE/RN pugnou pelo arquivamento da presente Representação, fls. 13/14.
É o relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria em comento encontra-se disciplinada na Lei n.º 9.504/97 na qual, em seu art. 23, §1º e §7º, aduz que:
“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1ºAs doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
o
§7ºO limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização
de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
No caso em apreço, constatou-se que a doação efetuada se caracterizou pela cessão de uso na campanha de
veículo de propriedade do(a) Representado(a), cujo valor estimado não ultrapassou o teto de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), enquadrando-se na hipótese de exceção do §7º do mesmo artigo 23 da Lei das Eleições.
Diante de tal constatação, o Ministério Público se manifestou às fls. 13/14 pelo arquivamento da presente
Representação, caracterizando-se como verdadeiro pedido de desistência da ação a ser homologado por este
Juízo, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
DO EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial e pelas razões acima alinhadas, fulcro no art. 485,
VIII, do CPC, julgo EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente Representação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Nova Cruz/RN, 08 de fevereiro de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral da 12ª ZE

____________________________________________________________________________________________________________________
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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REPRESENTAÇÃO Nº 112-73.2017.6.20.0012
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: JOSÉ DE ANCHIETA GONÇALVES DE ANDRADE JÚNIOR
SENTENÇA
Trata-se de Representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 23, § 1ºe § 3º, da Lei n.º
9.504/97 c/c art. 21, § 4º, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Tal Representação se deu em face de informação prestada pela Receita Federal do Brasil – RFB ao Ministério
Público Eleitoral, dando conta de suposta doação de campanha, nas Eleições Municipais de 2016, realizada por
pessoa física em valor superior ao limite legal.
Diante de suposta infração à legislação eleitoral em vigor, o Parquet pugnou: pela quebra do sigilo fiscal do
representado, pela decretação do segredo de justiça, pela consulta ao Cartório Eleitoral quanto às informações
constantes dos processos de prestação de contas de candidatos e partidos relativos às Eleições Municipais de
2016 e, ao final, pela aplicação da penalidade estabelecida pelo art. 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 e declaração de
inelegibilidade.
À inicial foram acostados os documentos de fls. 05/08.
Devidamente autuado e registrado o feito, esta Magistrada postergou a análise do pedido de quebra de sigilo
fiscal para momento posterior, determinando, de imediato, a decretação do segredo de justiça e a juntada pelo
Cartório Eleitoral das informações referentes à doação impugnada constante dos autos dos processos e
sistemas de prestação de contas de campanha relativo às Eleições 2016.
Foram juntados aos autos os documentos de fls. 10/16, relativos às informações da respectiva doação de
campanha constantes das prestações de contas dos candidatos e partidos.
Instado a se manifestar sobre as informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, o Representante Ministerial desta
12ªZE/RN pugnou pelo arquivamento da presente Representação, fls. 18/19.
É o relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria em comento encontra-se disciplinada na Lei n.º 9.504/97 na qual, em seu art. 23, §1º e §7º, aduz que:
“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1ºAs doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
o
§7ºO limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização
de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
No caso em apreço, foram realizadas doações diversas de serviços próprios, cessão de bens e uma de recurso
em espécie pelo Representado, esta última sendo transferência bancária no valor de R$ 1.000,00 (quatrocentos
reais), que não ultrapassou 10% do limite de isenção previsto no §1º do artigo 23 da Lei nº 9.504/97, qual seja, o
teto de R$ 2.812,39 (dois mil oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos). As demais doações se trataram
de prestação de serviços próprios de fiscal e cessão de uso na campanha de veículo de sua propriedade, que
somados não ultrapassaram o teto de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), enquadrando-se na hipótese de
exceção do §7º do mesmo artigo 23 da Lei das Eleições.
Diante de tal constatação, o Ministério Público se manifestou às fls. 18/19 pelo arquivamento da presente
Representação, caracterizando-se como verdadeiro pedido de desistência da ação a ser homologado por este
Juízo, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
DO EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial e pelas razões acima alinhadas, fulcro no art. 485,
VIII, do CPC, julgo EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente Representação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Nova Cruz/RN, 08 de fevereiro de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
____________________________________________________________________________________________________________________
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 Eleitoral da 12ª ZE
REPRESENTAÇÃO Nº 113-58.2017.6.20.0012
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: JOSÉ EDSON BARBOZA DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de Representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 23, § 1ºe § 3º, da Lei n.º
9.504/97 c/c art. 21, § 4º, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Tal Representação se deu em face de informação prestada pela Receita Federal do Brasil – RFB ao Ministério
Público Eleitoral, dando conta de suposta doação de campanha, nas Eleições Municipais de 2016, realizada por
pessoa física em valor superior ao limite legal.
Diante de suposta infração à legislação eleitoral em vigor, o Parquet pugnou: pela quebra do sigilo fiscal do
representado, pela decretação do segredo de justiça, pela consulta ao Cartório Eleitoral quanto às informações
constantes dos processos de prestação de contas de candidatos e partidos relativos às Eleições Municipais de
2016 e, ao final, pela aplicação da penalidade estabelecida pelo art. 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 e declaração de
inelegibilidade.
À inicial foram acostados os documentos de fls. 05/08.
Devidamente autuado e registrado o feito, esta Magistrada postergou a análise do pedido de quebra de sigilo
fiscal para momento posterior, determinando, de imediato, a decretação do segredo de justiça e a juntada pelo
Cartório Eleitoral das informações referentes à doação impugnada constante dos autos dos processos e
sistemas de prestação de contas de campanha relativo às Eleições 2016.
Foram juntados aos autos os documentos de fls. 10/21, relativos às informações da respectiva doação de
campanha constantes das prestações de contas dos candidatos e partidos.
Instado a se manifestar sobre as informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, o Representante Ministerial desta
12ªZE/RN pugnou pelo arquivamento da presente Representação, fls. 23/24.
É o relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria em comento encontra-se disciplinada na Lei n.º 9.504/97 na qual, em seu art. 23, §1º e §7º, aduz que:
“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1ºAs doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
o
§7ºO limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização
de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
No caso em apreço, foram realizadas doações diversas de serviços próprios e uma de recurso em espécie pelo
Representado, esta última sendo transferência bancária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que não
ultrapassou o 10% do limite de isenção previsto no §1º do artigo 23 da Lei nº 9.504/97, qual seja, o teto de R$
2.812,39 (dois mil oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos). As demais doações se trataram de prestação
de serviços próprios de produção e gravação de jingles de campanha, que somados não ultrapassaram o teto de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), enquadrando-se na hipótese de exceção do §7º do mesmo artigo 23 da Lei
das Eleições.
Diante de tal constatação, o Ministério Público se manifestou às fls. 23/24 pelo arquivamento da presente
Representação, caracterizando-se como verdadeiro pedido de desistência da ação a ser homologado por este
Juízo, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
DO EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial e pelas razões acima alinhadas, fulcro no art. 485,
VIII, do CPC, julgo EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente Representação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Nova Cruz/RN, 08 de fevereiro de 2018.
____________________________________________________________________________________________________________________
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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TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral da 12ª ZE
REPRESENTAÇÃO Nº 121-35.2017.6.20.0012
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: TIAGO VIRGILIO DIOGO
SENTENÇA
Trata-se de Representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 23, § 1ºe § 3º, da Lei n.º
9.504/97 c/c art. 21, § 4º, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Tal Representação se deu em face de informação prestada pela Receita Federal do Brasil – RFB ao Ministério
Público Eleitoral, dando conta de suposta doação de campanha, nas Eleições Municipais de 2016, realizada por
pessoa física em valor superior ao limite legal.
Diante de suposta infração à legislação eleitoral em vigor, o Parquet pugnou: pela quebra do sigilo fiscal do
representado, pela decretação do segredo de justiça, pela consulta ao Cartório Eleitoral quanto às informações
constantes dos processos de prestação de contas de candidatos e partidos relativos às Eleições Municipais de
2016 e, ao final, pela aplicação da penalidade estabelecida pelo art. 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 e declaração de
inelegibilidade.
À inicial foram acostados os documentos de fls. 05/07.
Devidamente autuado e registrado o feito, esta Magistrada postergou a análise do pedido de quebra de sigilo
fiscal para momento posterior, determinando, de imediato, a decretação do segredo de justiça e a juntada pelo
Cartório Eleitoral das informações referentes à doação impugnada constante dos autos dos processos e
sistemas de prestação de contas de campanha relativo às Eleições 2016.
Foram juntados aos autos os documentos de fls. 09/12, relativos às informações da respectiva doação de
campanha constantes das prestações de contas dos candidatos e partidos.
Instado a se manifestar sobre as informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, o Representante Ministerial desta
12ªZE/RN pugnou pelo arquivamento da presente Representação, fls. 14/15.
É o relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria em comento encontra-se disciplinada na Lei n.º 9.504/97 na qual, em seu art. 23, §1º e §7º, aduz que:
“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1ºAs doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
o
§7ºO limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização
de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
No caso em apreço, foram realizadas duas doações pelo Representado, uma transferência bancária no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais), que não ultrapassou o 10% do limite de isenção previsto no §1º do artigo 23 da Lei
nº 9.504/97, qual seja, o teto de R$ 2.812,39 (dois mil oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos). A
segunda doação se tratou de prestação de serviços próprios de auxiliar nas atividades burocráticas do comitê
eleitoral, estimado em R$ 1.231,86 (mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), enquadrando-se
na hipótese de exceção do §7º do mesmo artigo 23 da Lei das Eleições.
Diante de tal constatação, o Ministério Público se manifestou às fls. 14/15 pelo arquivamento da presente
Representação, caracterizando-se como verdadeiro pedido de desistência da ação a ser homologado por este
Juízo, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
DO EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial e pelas razões acima alinhadas, fulcro no art. 485,
VIII, do CPC, julgo EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente Representação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
____________________________________________________________________________________________________________________
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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Nova Cruz/RN, 08 de fevereiro de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral da 12ª ZE
REPRESENTAÇÃO Nº 108-36.2017.6.20.0012
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: ANTÔNIO FERNANDES DE QUEIROZ JÚNIOR
SENTENÇA
Trata-se de Representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 23, § 1ºe § 3º, da Lei n.º
9.504/97 c/c art. 21, § 4º, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Tal Representação se deu em face de informação prestada pela Receita Federal do Brasil – RFB ao Ministério
Público Eleitoral, dando conta de suposta doação de campanha, nas Eleições Municipais de 2016, realizada por
pessoa física em valor superior ao limite legal.
Diante de suposta infração à legislação eleitoral em vigor, o Parquet pugnou: pela quebra do sigilo fiscal do
representado, pela decretação do segredo de justiça, pela consulta ao Cartório Eleitoral quanto às informações
constantes dos processos de prestação de contas de candidatos e partidos relativos às Eleições Municipais de
2016 e, ao final, pela aplicação da penalidade estabelecida pelo art. 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 e declaração de
inelegibilidade.
À inicial foram acostados os documentos de fls. 05/15.
Devidamente autuado e registrado o feito, esta Magistrada postergou a análise do pedido de quebra de sigilo
fiscal para momento posterior, determinando, de imediato, a decretação do segredo de justiça e a juntada pelo
Cartório Eleitoral das informações referentes à doação impugnada constante dos autos dos processos e
sistemas de prestação de contas de campanha relativos às Eleições 2016.
Foram juntados aos autos os documentos de fls. 17/19, relativos às informações da respectiva doação de
campanha constantes das prestações de contas dos candidatos e partidos.
Instado a se manifestar sobre as informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, o Representante Ministerial desta
12ªZE/RN pugnou pelo arquivamento da presente Representação, fls. 20/21.
É o relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria em comento encontra-se disciplinada na Lei n.º 9.504/97 na qual, em seu art. 23, §1º e §7º, aduz que:
“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1ºAs doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
o
§7ºO limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização
de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
No caso em apreço, a doação realizada pelo Representado, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais),
conforme fls. 17/18 dos presentes autos, não ultrapassou 10% do limite de isenção previsto no §1º do artigo 23
da Lei nº 9.504/97, qual seja, o teto de R$ 2.812,39 (dois mil oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos).
Diante de tal constatação, o Ministério Público se manifestou às fls. 20/21 pelo arquivamento da presente
Representação, caracterizando-se como verdadeiro pedido de desistência da ação a ser homologado por este
Juízo, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
DO EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial e pelas razões acima alinhadas, fulcro no art. 485,
VIII, do CPC, julgo EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente Representação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
____________________________________________________________________________________________________________________
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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Nova Cruz/RN, 08 de fevereiro de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral da 12ª ZE
REPRESENTAÇÃO Nº 120-50.2017.6.20.0012
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: SLEDGE AUGUSTO DE MORAIS
SENTENÇA
Trata-se de Representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 23, § 1ºe § 3º, da Lei n.º
9.504/97 c/c art. 21, § 4º, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Tal Representação se deu em face de informação prestada pela Receita Federal do Brasil – RFB ao Ministério
Público Eleitoral, dando conta de suposta doação de campanha, nas Eleições Municipais de 2016, realizada por
pessoa física em valor superior ao limite legal.
Diante da provável infração à legislação eleitoral em vigor, o Parquet pugnou: pela quebra do sigilo fiscal do
representado, pela decretação do segredo de justiça, pela consulta ao Cartório Eleitoral quanto às informações
constantes dos processos de prestação de contas de candidatos e partidos relativos às Eleições Municipais de
2016 e, ao final, pela aplicação da penalidade estabelecida pelo art. 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 e declaração de
inelegibilidade.
À inicial foram acostados os documentos de fls. 05/07.
Devidamente autuado e registrado o feito, esta Magistrada postergou a análise do pedido de quebra de sigilo
fiscal para momento posterior, determinando, de imediato, a decretação do segredo de justiça e a juntada pelo
Cartório Eleitoral das informações referentes à doação impugnada constante dos autos dos processos e
sistemas de prestação de contas de campanha relativos às Eleições 2016.
Foram juntados aos autos os documentos de fls. 09/11, relativos às informações da respectiva doação de
campanha constantes das prestações de contas dos candidatos e partidos.
Instado a se manifestar sobre as informações prestadas pelo Cartório Eleitoral, o Representante Ministerial desta
12ªZE/RN pugnou pelo arquivamento da presente Representação, fls. 13/15.
É o relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria em comento encontra-se disciplinada na Lei n.º 9.504/97 na qual, em seu art. 23, §1º e §7º, aduz que:
“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§1ºAs doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
o
§7ºO limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização
de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
No caso em apreço, a doação realizada pelo Representado se trata de doação estimável em dinheiro de bem
móvel de propriedade do doador, no valor de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), conforme fls. 10/11
dos presentes autos, referente à cessão de 01 (um) veículo marca Chevrolet, modelo Classic, placa NNX2664,
para ser utilizado durante a campanha eleitoral.
Diante de tal constatação, o Ministério Público se manifestou às fls. 13/14 pelo arquivamento da presente
Representação, caracterizando-se como verdadeiro pedido de desistência da ação a ser homologado por este
Juízo, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
DO EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial e pelas razões acima alinhadas, fulcro no art. 485,
VIII, do CPC, julgo EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente Representação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Nova Cruz/RN, 08 de fevereiro de 2018.
____________________________________________________________________________________________________________________
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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TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral da 12ª ZE

14ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO N. 305 -19.2016.6.20.0014
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: ALZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA – 25456 - VEREADOR - TOUROS
ADVOGADO: RUZEN RAIMUNDO MODESTO DA SILVA – OAB RN 14036
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a
Resolução 23.463/2015, atestando não ter se verificado nenhuma impropriedade ou irregularidade, pelo que
opinou pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições Municipais de
2016.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.463/15, razão pela qual o Ministério Público opinou pela sua
aprovação.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral com o
auxilio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foi detectado nenhuma
irregularidade nas contas em análise.
Isto posto, acompanhando o Parecer Ministério Público e em conformidade com o parecer cartorário,
DECLARO APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Touros-RN, 09 de fevereiro de 2018.
LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
Juíza Eleitoral da 14ª ZE
PROCESSO N. 264 -52.2016.6.20.0014
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA FERREIRA – 55999 - VEREADOR - TOUROS
ADVOGADO: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA – OAB RN 4856
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
____________________________________________________________________________________________________________________
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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O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a
Resolução 23.463/2015, atestando não ter se verificado nenhuma impropriedade ou irregularidade, pelo que
opinou pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições Municipais de
2016.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.463/15, razão pela qual o Ministério Público opinou pela sua
aprovação.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral com o
auxilio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foi detectado nenhuma
irregularidade nas contas em análise.
Isto posto, acompanhando o Parecer Ministério Público e em conformidade com o parecer cartorário,
DECLARO APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Touros-RN, 09 de fevereiro de 2018.
LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
Juíza Eleitoral da 14ª ZE
PROCESSO N. 289 -65.2016.6.20.0014
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: JACKSON FRANCIELIO COSTA – 77111 - VEREADOR - TOUROS
ADVOGADO: RUZEN RAIMUNDO MODESTO DA SILVA – OAB RN 14036
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a
Resolução 23.463/2015, atestando não ter se verificado nenhuma impropriedade ou irregularidade, pelo que
opinou pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições Municipais de
2016.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.463/15, razão pela qual o Ministério Público opinou pela sua
aprovação.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral com o
auxilio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foi detectado nenhuma
irregularidade nas contas em análise.
Isto posto, acompanhando o Parecer Ministério Público e em conformidade com o parecer cartorário,
DECLARO APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
____________________________________________________________________________________________________________________
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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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Touros-RN, 09 de fevereiro de 2018.
LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
Juíza Eleitoral da 14ª ZE
PROCESSO N. 265 -37.2016.6.20.0014
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DE MACEDO – 90321 - VEREADOR - TOUROS
ADVOGADO: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA – OAB RN 4856
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a
Resolução 23.463/2015, atestando não ter se verificado nenhuma impropriedade ou irregularidade, pelo que
opinou pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições Municipais de
2016.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.463/15, razão pela qual o Ministério Público opinou pela sua
aprovação.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral com o
auxilio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foi detectado nenhuma
irregularidade nas contas em análise.
Isto posto, acompanhando o Parecer Ministério Público e em conformidade com o parecer cartorário,
DECLARO APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Touros-RN, 09 de fevereiro de 2018.
LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
Juíza Eleitoral da 14ª ZE
PROCESSO N. 306 -04.2016.6.20.0014
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: ALEXANDRA MIRANDA DA SILVA – 45666 - VEREADOR - TOUROS
ADVOGADO: RUZEN RAIMUNDO MODESTO DA SILVA – OAB RN 14036
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.

____________________________________________________________________________________________________________________
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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O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a
Resolução 23.463/2015, atestando não ter se verificado nenhuma impropriedade ou irregularidade, pelo que
opinou pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições Municipais de
2016.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.463/15, razão pela qual o Ministério Público opinou pela sua
aprovação.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral com o
auxilio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foi detectado nenhuma
irregularidade nas contas em análise.
Isto posto, acompanhando o Parecer Ministério Público e em conformidade com o parecer cartorário,
DECLARO APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Touros-RN, 09 de fevereiro de 2018.
LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
Juíza Eleitoral da 14ª ZE
PROCESSO N. 315 -63.2016.6.20.0014
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: DALVIRENE PIRES DE SOUZA PEREIRA – 18889 - VEREADOR - TOUROS
ADVOGADO: ALISSON TAVEIRA SOUZA LEAL – OAB RN 282 A
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a
Resolução 23.463/2015, atestando não ter se verificado nenhuma impropriedade ou irregularidade, pelo que
opinou pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições Municipais de
2016.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.463/15, razão pela qual o Ministério Público opinou pela sua
aprovação.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral com o
auxilio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foi detectado nenhuma
irregularidade nas contas em análise.
Isto posto, acompanhando o Parecer Ministério Público e em conformidade com o parecer cartorário,
DECLARO APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
____________________________________________________________________________________________________________________
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Touros-RN, 09 de fevereiro de 2018.
LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
Juíza Eleitoral da 14ª ZE
PROCESSO N. 262 -82.2016.6.20.0014
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: TELMA MARIA DE ARAUJO BEZERRA DE CASTRO – 45222 - VEREADOR - TOUROS
ADVOGADO: RUZEN RAIMUNDO MODESTO DA SILVA – OAB RN 14036
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a
Resolução 23.463/2015, atestando não ter se verificado nenhuma impropriedade ou irregularidade, pelo que
opinou pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições Municipais de
2016.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.463/15, razão pela qual o Ministério Público opinou pela sua
aprovação.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral com o
auxilio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foi detectado nenhuma
irregularidade nas contas em análise.
Isto posto, acompanhando o Parecer Ministério Público e em conformidade com o parecer cartorário,
DECLARO APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Touros-RN, 09 de fevereiro de 2018.

LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
Juíza Eleitoral da 14ª ZE
PROCESSO N. 221-18.2016.6.20.0014
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – DEM – TOUROS
SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
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O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução TSE
nº 23.463/2015, atestando o cumprimento das informações exigidas pela mencionada Resolução, sugerindo a
aprovação das contas.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
Eis o que se tem a apreciar. Decido.
Constata-se, à luz do relatório conclusivo expedido pelo Cartório desta Zona Eleitoral, e, ao compulsar os
presentes autos, que a Prestação de Contas em comento atende as exigências legais.
Ante o exposto, com fulcro na Resolução nº 23.463/2015, do Tribunal Superior Eleitoral, DECIDO pela aprovação
das contas.
Registre-se. Publique-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Touros/RN, 08 de fevereiro de 2018.
LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
Juíza Eleitoral da 14ª ZE

PROCESSO N. 206-49.2016.6.20.0014
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PSD – SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução TSE
nº 23.463/2015, atestando o cumprimento das informações exigidas pela mencionada Resolução, sugerindo a
aprovação das contas.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
Eis o que se tem a apreciar. Decido.
Constata-se, à luz do relatório conclusivo expedido pelo Cartório desta Zona Eleitoral, e, ao compulsar os
presentes autos, que a Prestação de Contas em comento atende as exigências legais.
Ante o exposto, com fulcro na Resolução nº 23.463/2015, do Tribunal Superior Eleitoral, DECIDO pela aprovação
das contas.
Registre-se. Publique-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Touros/RN, 08 de fevereiro de 2018.
LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
Juíza Eleitoral da 14ª ZE

PROCESSO N. 196-05.2016.6.20.0014
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PSB – SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
SENTENÇA
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Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução TSE
nº 23.463/2015, atestando o cumprimento das informações exigidas pela mencionada Resolução, sugerindo a
aprovação das contas.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
Eis o que se tem a apreciar. Decido.
Constata-se, à luz do relatório conclusivo expedido pelo Cartório desta Zona Eleitoral, e, ao compulsar os
presentes autos, que a Prestação de Contas em comento atende as exigências legais.
Ante o exposto, com fulcro na Resolução nº 23.463/2015, do Tribunal Superior Eleitoral, DECIDO pela aprovação
das contas.
Registre-se. Publique-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Touros/RN, 08 de fevereiro de 2018.
LYDIANE MARIA LUCENA MAIA
Juíza Eleitoral da 14ª ZE

EDITAIS

EDITAL Nº 001/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. Lydiane Maria Lucena Maia, Juíza da 14ª Zona Eleitoral, no uso de atribuições
legais, etc.
.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, de acordo com o
que determina o Código Eleitoral Brasileiro (Lei n.º 4.737, de 17/07/1965) foram requeridos os pedidos de
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO, no período de 01/12/2017 a 31/12/2017, nos municípios de
TOUROS E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, pertencentes a 14ª ZONA ELEITORAL/RN, conforme relatório
expedido do sistema ELO.
E para que se lhe dê ampla divulgação determinou o Exmo Sr Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital
no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no local de costume do Cartório Eleitoral, juntamente com o relatório
contendo os nomes e inscrições dos eleitores.
Dado e passado na cidade de Touros (RN), neste Cartório Eleitoral, aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil e dezoito. Eu, __________(Cássio José de Souza Costa) Chefe de Cartório da 14ª Zona Eleitoral, o
digitei e vai assinado pelo(a) MM. Juiz(a).
Touros/RN, 07 de fevereiro de 2018.
Lydiane Maria Lucena Maia
Juíza da 14ª Zona Eleitoral

EDITAL Nº 002/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. LYDIANE MARIA LUCENA MAIA, Juíza da 14ª Zona Eleitoral, no uso de
atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei nº 9.096/95, c/c a Resolução-TSE nº 23.282/2010,
FAZ SABER a quem interessar possa, em especial aos partidos políticos, que o Partido da EVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA - PED (partido em formação) apresentou a esta 14ª Zona Eleitoral, em 07/02/2018, (Protocolo____________________________________________________________________________________________________________________
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SADP nº 1926/2018), para que pudesse ser conferida na forma da lei, Lista de Apoiamento à criação de partido
político, relacionando um total de 03 (três) assinaturas.
FAZ SABER, por fim, que a Lista de Apoiamento apresentada pela supramencionada agremiação partidária em
formação encontra-se à disposição de todos e que, com esteio no art. 11, § 5º da Res. TSE n.º 23.282/2010,
dados dela constantes poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo
de cinco dias contados da publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, manda publicar este Edital no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DJE) e também em Cartório, mediante sua afixação no local de costume.
Dado e passado na cidade de Touros (RN), neste Cartório Eleitoral, aos 08 dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil e dezoito. Eu, __________(Cássio José de Souza Costa) Chefe de Cartório da 14ª Zona Eleitoral em
substituição, o digitei e vai assinado pelo(a) MM. Juiz(a).
Touros/RN, 08 de fevereiro de 2018.
Lydiane Maria Lucena Maia
Juíza da 14ª Zona Eleitoral

EDITAL Nº 003/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. Lydiane Maria Lucena Maia, Juíza da 14ª Zona Eleitoral, no uso de atribuições
legais, etc.
.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, de acordo com o
que determina o Código Eleitoral Brasileiro (Lei n.º 4.737, de 17/07/1965) foram requeridos os pedidos de
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO, no período de 01/01/2018 a 31/01/2018, nos municípios de
TOUROS E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, pertencentes a 14ª ZONA ELEITORAL/RN, conforme relatório
expedido do sistema ELO.
E para que se lhe dê ampla divulgação determinou o Exmo Sr Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital
no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no local de costume do Cartório Eleitoral, juntamente com o relatório
contendo os nomes e inscrições dos eleitores.
Dado e passado na cidade de Touros (RN), neste Cartório Eleitoral, aos 08 dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil e dezoito. Eu, __________(Cássio José de Souza Costa) Chefe de Cartório da 14ª Zona Eleitoral, o
digitei e vai assinado pelo(a) MM. Juiz(a).
Touros/RN, 08 de fevereiro de 2018.
Lydiane Maria Lucena Maia
Juíza da 14ª Zona Eleitoral

15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 001/2018 ¿ 15ª ZE/RN
BIOMETRIA REVISIONAL – LAGOA D´ANTA/RN
A Excelentíssima Doutora Vanessa Lyssandra Fernandes Nogueira de Souza, MM Juíza, em substituição legal,
da 15ª Zona Eleitoral/RN, no uso das atribuições legais, com base na Resolução TSE n.º 21.538/2003, na
Resolução TSE n.º 23.335/2011, na Resolução TSE nº 23.440/2015, na Resolução TRE/RN nº 01/2017, no
Provimento n.º 01/2018 da Corregedoria Geral Eleitoral e, especialmente, no Provimento nº 06/2018 – CRE/TRERN e na Portaria nº 001/2018 deste Juízo Eleitoral,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que será realizada REVISÃO
DO ELEITORADO COM CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO no Município de LAGOA D´ANTA/RN no período de
22 de fevereiro a 23 de março de 2018.
____________________________________________________________________________________________________________________
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Para tanto, ficam os eleitores em situação regular ou liberada, inscritos no município de LAGOA D´ANTA/RN
CONVOCADOS para o evento em questão.
A lista completa com os nomes dos eleitores que deverão se submeter à revisão encontra-se disponível, para
consulta digital, em Cartório Eleitoral e no endereço eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte na internet.
Deve-se destacar, por oportuno, que FICAM DISPENSADOS da participação no procedimento revisional os
eleitores de LAGOA D´ANTA/RN que tenham requerido operação de alistamento, transferência ou revisão, no
período compreendido entre o início dos trabalhos de coleta de dados biométricos no serviço ordinário no
Cartório desta 15ª Zona Eleitoral deste Estado (25/03/2015) e o início dos trabalhos de revisão (21/02/2018),
desde que, naquela oportunidade, tenham sido submetidos à coleta de dados biométricos ou dispensados de tal
procedimento pelo Sistema ELO por já possuírem dados validados, na forma do art. 7º, § 1º do Provimento nº
01/2018 – CRE/RN.
I. Os eleitores CONVOCADOS deverão COMPARECER, obrigatória e pessoalmente, à Revisão Eleitoral
Biométrica, nos seguintes locais:
a) Na Câmara Municipal de Lagoa D´Anta: localizado à Rua Vereador Severiano Guedes de Moura, 39, Centro,
LAGOA D´ANTA/RN, no período de 22.02.2018 a 07.03.2018, no horário compreendido entre 09:00 e 16:00
horas, na segunda-feira, das 08:00 às 16:00 de terça a sexta-feira, e das 09:00 às 14:00 horas, aos sábados.
b) No período de 08 de março a 23 de março de 2018, o atendimento ao eleitor deverá ocorrer no Cartório
Eleitoral da 15ª ZE, sito à Praça São José, S/N, Centro, São José do Campestre/RN, CEP: 59275-000.
II. Os eleitores deverão ainda se apresentar munidos de documento de identidade, original e cópia, comprovante
de residência, original e cópia.
§ 1º Serão aceitos como Documento de identificação:
I - documento de identidade ou carteira funcional com fé pública reconhecida por lei, desde que contenha
fotografia;
II - carteira de trabalho e previdência social (CTPS) emitida pelo Ministério do Trabalho;
III - certificado de quitação do serviço militar para os alistandos do sexo masculino maiores de 18 anos;
IV - instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente a idade mínima de dezesseis anos e do
qual constem, também, os demais elementos necessários à sua qualificação, inclusive documento com
fotografia;
V – Certidão de nascimento ou casamento, extraída do Registro Civil (art. 13, alínea c, da Resolução TSE nº
21.538/2003, caso o eleitor declare não possuir nenhum documento com fotografia.
§ 2.º A comprovação de domicílio eleitoral poderá ser feita mediante um ou mais documentos que demonstrem
ser o eleitor residente em LAGOA D´ANTA/RN ou possuidor de vínculo profissional, patrimonial ou comunitário
com o município:
I - conta de água, luz, telefone, internet ou fatura de cartão de crédito do local em nome do requerente ou, não
sendo possível, em nome de seus pais, cônjuges, filhos, casos em que será necessário anexar documentação
que comprove o parentesco;
II - contracheque do requerente, acompanhado de declaração do setor pessoal, no caso de órgão público, ou
portaria designando o requerente para exercer função comissionada acompanhado de declaração do setor
pessoal, no caso de órgão público;
III - contrato de trabalho por tempo indeterminado em nome do requerente ou CTPS devidamente assinada, no
caso de instituição privada, pessoa física ou jurídica, domiciliada no município;
IV - comprovação de cadastro de benefício social recebido pelo requerente, seu cônjuge ou seus pais, na
circunscrição do município (bolsa família, fome zero etc.), acompanhada de declaração da respectiva Secretaria
Municipal com nome, matrícula e assinatura do servidor responsável pela emissão do referido documento;
V - escritura de imóvel, contrato de locação ou contrato de compra e venda de bem imóvel registrado em ofício
próprio ou com firmas reconhecidas em cartório, em nome do requerente, seu cônjuge ou seus pais;
VI - histórico escolar ou certidão de matrícula fornecida por instituição de ensino regular que comprove estar o
requerente ou seu filho cursando ano/série no município, com nome, matrícula e assinatura do servidor
responsável pela emissão do referido documento;
VII - documento do DETRAN (IPVA) do veículo no qual conste o nome e endereço do requerente no município e
a data da postagem;
VIII - correspondência oficial recebida em nome do requerente, seu cônjuge, pais desde que comprovado o
parentesco;
IX - nota fiscal ou carnê de crediário de estabelecimento comercial localizado no município;
X - espelho do Cadastro Nacional de Usuário do SUS emitido pela Secretaria de Saúde do Município com nome,
matrícula e assinatura do servidor responsável pela emissão do referido documento.
XI - Cadastro existente em órgãos oficiais, tais como Emater, Idiarn, que conste nome e endereço do eleitor,
cônjuge ou pais;
XII – Outros documentos, que analisados pelo servidor da Justiça Eleitoral, se infira ser o eleitor residente no
município, ou possuir vínculo profissional, patrimonial, comunitário ou familiar até o 1º grau em linha reta,
consanguíneo ou por afinidade (pais, filhos e cônjuges).
§ 3º Os documentos apresentados para comprovar o domicílio eleitoral como faturas de energia, água, telefone,
internet ou correspondências oficiais deverão ter sido, respectivamente, emitidos ou expedidos nos três meses
anteriores ao início do processo revisional.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 026

Natal, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

Página 40

§ 4.º Na hipótese de o eleitor não apresentar documento que comprove o domicílio eleitoral ou subsistindo
dúvida quanto à idoneidade do documento apresentado, o juiz poderá, excepcionalmente, determinar a
realização de diligência a fim de constatar a veracidade da informação prestado pelo eleitor.
§ 5º Os Requerimentos de Alistamento Eleitoral – RAE's, desacompanhados de suficiente prova documental ou
que não comprovam o vínculo do eleitor com o Município de LAGOA D´ANTA/RN poderão ser indeferidos, de
plano, pelo Magistrado, independentemente da realização de diligência.
§ 6º O juiz eleitoral poderá, se julgar necessário, exigir o reforço, por outros meios de convencimento, da prova
de domicílio eleitoral.
I. O NÃO COMPARECIMENTO do eleitor à Revisão do Eleitorado implicará o CANCELAMENTO da sua
inscrição eleitoral, sem prejuízo das sanções penais e legais cabíveis, se constatada irregularidade.
II. Cada partido poderá nomear até 03 (três) delegados para fiscalizar os trabalhos revisionais, atuando 01 (um)
de cada vez, conforme disposto no art. 67 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
III. Eventuais requerimentos de alistamentos e transferências eleitorais deverão atentar às regras previstas na
Resolução TSE nº 21.538/2003 e à interpretação adotada pelo Juízo desta 15ª Zona Eleitoral.
Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico da
Justiça Eleitoral (DJE), bem como afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral, bem como, em
repartições públicas e locais de acesso ao público em geral.
Dado e passado neste Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, em 09 de fevereiro de 2018. Do que, para
constar, eu, _______________, Ubirenice Jeyciane Soares de Medeiros Miali, Chefe de Cartório, lavrei o
presente Edital, que vai assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Divulgue-se.
Vanessa Lyssandra Fernandes Nogueira de Souza
Juíza da 15ª Zona Eleitoral, em substituição legal
PORTARIAS

PORTARIA N.º 001/2018 ¿ 15ª ZE/RN
BIOMETRIA REVISIONAL – LAGOA D´ANTA/RN
A Exma. Sra. Dra. Vanessa Lyssandra Fernandes Nogueira de Souza, MM Juíza, em substituição legal, da 15ª
Zona Eleitoral/RN, no uso das atribuições legais etc.
CONSIDERANDO que cabe à Juíza Eleitoral presidir a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos,
bem como tomar as providências necessárias visando à ordem e à presteza do Serviço Eleitoral;
CONSIDERANDO as normas contidas na Resolução TRE/RN nº 01/2018;
CONSIDERANDO as normas contidas na Resolução TSE nº 21.538/2003, na Resolução nº 23.440/2015 e na
Resolução nº 23.335/2011, todas do Tribunal Superior Eleitoral, bem como a Resolução TRE/RN nº 01/2018 e os
Provimentos CGE 01/2018 e CRE/RN n.º 06/2018, que dispõem sobre a revisão do eleitorado com coleta de
dados biométricos;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no Município de
LAGOA D´ANTA/RN, no período de 22 de fevereiro a 23 de março de 2018, realizada de acordo com o disposto
nas Resoluções 21.538/2003, 23.335/2011 e 23.440/2015 – TSE e, nos Provimentos CGE 01/2018 e CRE/RN nº
06/2018, da seguinte forma:
a) A revisão do eleitorado do município de Lagoa D´anta/RN ocorrerá no período de 22 de fevereiro a 07 de
março de 2018, na Câmara Municipal, sito à Rua Vereador Severiano Guedes de Moura, 39, centro, CEP:
59227-000, Lagoa D´anta/RN;
b) No período de 08 de março a 23 de março de 2018, o atendimento ao eleitor deverá ocorrer no Cartório
Eleitoral da 15ª ZE, sito à Praça São José, S/N, Centro, São José do Campestre/RN, CEP: 59275-000.
§ 1º Os horários de atendimento ao público durante a revisão de eleitorado deverão ser entre 09:00 e 16:00
horas, nas segundas-feiras, e das 08:00 às 16:00, de terça a sexta-feira, e das 08:00 às 14:00 horas, aos
sábados.
§ 2º Ficam dispensados da participação no procedimento revisional os eleitores de LAGOA D´ANTA/RN que
tenham requerido operação de alistamento, transferência ou revisão, no período compreendido entre o início dos
trabalhos de coleta de dados biométricos no serviço ordinário no Cartório desta 15ª Zona Eleitoral deste Estado e
o início dos trabalhos de revisão, desde que, naquela oportunidade, tenham sido submetidos à coleta de dados
biométricos ou dispensados de tal procedimento pelo Sistema ELO por já possuírem dados validados, na forma
do art. 7º, § 1º do Provimento CRE/RN nº 06/2018.
Art. 2º O Chefe de Cartório da 15ª Zona Eleitoral deste Estado deverá providenciar, nos termos e prazos
estipulados no Provimento CRE/RN nº 06/2018, a publicação de edital fazendo expressamente constar:
I - a obrigatoriedade de cada eleitor comparecer pessoalmente à revisão a fim de confirmar seu domicílio eleitoral
e submeter-se ao procedimento de coleta das informações biométricas, sob pena de cancelamento da inscrição,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso seja apurada qualquer irregularidade;
II - a necessidade de que sejam apresentados documentos originais de identidade com fotografia e comprovante
de domicílio eleitoral, acompanhados da respectiva cópia;
III - o período de realização da revisão, constando os dias, horários e local de atendimento;
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IV - a ressalva de que está dispensado do processo revisional o eleitor de LAGOA D´ANTA/RN que tenha
requerido operação de alistamento, transferência ou revisão, no período compreendido entre o início dos
trabalhos de coleta de dados biométricos no serviço ordinário no Cartório das 12ª e 15ª Zonas Eleitorais deste
Estado (25.03.2015) e o início dos trabalhos de revisão (21.02.2018), desde que, naquela oportunidade, tenham
sido submetidos à coleta de dados biométricos ou dispensados de tal procedimento pelo Sistema ELO por já
possuírem dados validados;
§1º O edital deverá ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico – DJE e em local próprio do Cartório, no qual
constará a expressa menção de que a lista completa com os nomes dos eleitores que deverão se submeter à
revisão encontra-se disponível, para consulta digital, em Cartório Eleitoral.
§2º Deverá ser promovida a ampla publicidade do edital, em repartições públicas e locais de acesso ao público
em geral, empregando-se, onde houver, a imprensa escrita, falada e televisionada por, pelo menos, três dias e
desde que não acarrete ônus para a Justiça Eleitoral.
Art. 3º Deverá ser autuado um único processo individual, na classe "PA" - Processo Administrativo, o qual
apresentará, como primeira peça, esta Portaria, seguida do edital referido no artigo anterior, independentemente
de novo despacho desta Magistrada.
Art. 4º O Chefe de Cartório da 15ª Zona Eleitoral deste Estado deverá, de ordem, proceder a atos de natureza
administrativa para a consecução dos objetivos previstos à revisão do eleitorado, ou de natureza processual,
desde que sejam estes desprovidos de qualquer conteúdo decisório judicial ou simplesmente importem na mera
movimentação do feito.
Art. 5º O Chefe do Cartório Eleitoral deverá, de ordem, oficiar:
I – Ao Ministério Público Eleitoral, dando conhecimento da presente Portaria e da realização da revisão do
eleitorado em LAGOA D´ANTA/RN, certificando nos autos do processo da revisão a data da ciência;
II – Aos diretórios municipais ativos de LAGOA D´ANTA/RN, a partir da publicação do edital de que trata o art. 2º
desta Portaria, fazendo expressa menção de que todos terão 03 (três) dias para o credenciamento de até 03
(três) delegados, que poderão acompanhar os trabalhos revisionais, ressaltando-se que cada partido somente
poderá promover a atuação de 01 (um) único delegado por vez, como forma de evitar a pertubação dos serviços
eleitorais; e
III – Às autoridades policiais para que adotem as medidas necessárias à manutenção da ordem durante a
realização dos trabalhos da revisão.
Art. 6º A fim de garantir que os partidos políticos exerçam a plena fiscalização dos trabalhos, o delegado poderá
acompanhar o atendimento, sendo que o servidor, sempre que solicitado, deverá oportunizar a vistoria dos
documentos apresentados pelo eleitor, bem como cópia dos mesmos, que correrão às expensas do partido
solicitante, desde que esses atos não importem em perturbação dos serviços.Art. 7º A prova de identidade
somente será admitida se feita pessoalmente pelo eleitor e mediante a apresentação de um dos seguintes
documentos:
I - documento de identidade ou carteira funcional com fé pública reconhecida por lei, desde que contenha
fotografia;
II - carteira de trabalho e previdência social (CTPS) emitida pelo Ministério do Trabalho;
III - certificado de quitação do serviço militar para os alistandos do sexo masculino maiores de 18 anos;
IV - instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente a idade mínima de dezesseis anos e do
qual constem, também, os demais elementos necessários à sua qualificação, inclusive documento com
fotografia;
V – Certidão de nascimento ou casamento, extraída do Registro Civil (art. 13, alínea c, da Resolução TSE nº
21.538/2003, caso o eleitor declare não possuir nenhum documento com fotografia.
Parágrafo Único. O eleitor que pretenda efetuar a transferência de sua inscrição eleitoral para o município de
Lagoa D´anta, ou ainda, alterar ou retificar seus dados pessoais deverá apresentar original e cópia de
documento oficial, podendo, nesta situação, utilizar-se de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como
documento de identificação e, quando necessário, do documento apto a provar a alteração/retificação a ser feita,
em especial quando se tratar apenas de mudança de profissão, o qual deverá abranger um período compatível
ao alistamento eleitoral, acompanhados, ainda, do título de eleitor, o qual será retido.
Art. 8º A comprovação de domicílio eleitoral poderá ser feita mediante um ou mais documentos, do período
compreendido entre os últimos 3 meses do requerimento, que demonstrem ser o eleitor residente em LAGOA
D´ANTA/RN ou possuidor de vínculo profissional, patrimonial ou comunitário com o município, podendo ser:
I - conta de água, luz, telefone, internet ou fatura de cartão de crédito do local em nome do requerente ou, não
sendo possível, em nome de seus pais, cônjuges, filhos, casos em que será necessário anexar documentação
que comprove o parentesco;
II - contracheque do requerente, acompanhado de declaração do setor pessoal, no caso de órgão público, ou
portaria designando o requerente para exercer função comissionada acompanhado de declaração do setor
pessoal, no caso de órgão público;
III - contrato de trabalho por tempo indeterminado em nome do requerente ou CTPS devidamente assinada, no
caso de instituição privada, pessoa física ou jurídica, domiciliada no município;
IV - comprovação de cadastro de benefício social recebido pelo requerente, seu cônjuge ou seus pais, na
circunscrição do município (bolsa família, fome zero etc.), acompanhada de declaração da respectiva Secretaria
Municipal com nome, matrícula e assinatura do servidor responsável pela emissão do referido documento;
V - escritura de imóvel, contrato de locação ou contrato de compra e venda de bem imóvel registrado em ofício
próprio ou com firmas reconhecidas em cartório, em nome do requerente, seu cônjuge ou seus pais;
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VI - histórico escolar ou certidão de matrícula fornecida por instituição de ensino regular que comprove estar o
requerente ou seu filho cursando ano/série no município, com nome, matrícula e assinatura do servidor
responsável pela emissão do referido documento;
VII - documento do DETRAN (IPVA) do veículo no qual conste o nome e endereço do requerente no município e
a data da postagem;
VIII - correspondência oficial recebida em nome do requerente, seu cônjuge, pais desde que comprovado o
parentesco;
IX - nota fiscal ou carnê de crediário de estabelecimento comercial localizado no município;
X - espelho do Cadastro Nacional de Usuário do SUS emitido pela Secretaria de Saúde do Município com nome,
matrícula e assinatura do servidor responsável pela emissão do referido documento.
XI - Cadastro existente em órgãos oficiais, tais como Emater, Idiarn, que conste nome e endereço do eleitor,
cônjuge ou pais;
XII – Outros documentos, que analisados pelo servidor da Justiça Eleitoral, se infira ser o eleitor residente no
município, ou possuir vínculo profissional, patrimonial, comunitário ou familiar até o 1º grau em linha reta,
consanguíneo ou por afinidade (pais, filhos e cônjuges).
§1º Na hipótese do requerente ser natural de Lagoa D´anta ou, ainda, que nascido em município diverso, tenha
sido registrado no cartório de registro civil do respectivo município, ou ainda casado no respectivo município,
apresentará apenas comprovante de endereço para fins de registro no cadastro eleitoral.
§2º O eleitor deverá apresentar, também, ao servidor da Justiça Eleitoral, no momento da revisão biométrica, o
original e xerox da inscrição no Cadastro da Pessoa Física (CPF) do Ministério da Fazenda, se possuir.
§3º Os documentos apresentados para comprovar o domicílio eleitoral como faturas de energia, água, telefone,
internet ou correspondências oficiais deverão ter sido, respectivamente, emitidos ou expedidos nos três meses
anteriores ao início do processo revisional (Art. 15, §1º, do Provimento CRE n.º 06/2018).
§4º Os servidores, no momento do atendimento ao eleitor, deverão aferir, pelos critérios estabelecidos nesta
Portaria, se os documentos atestam ou não o vínculo com o município, orientando, sempre que necessário, o
reforço da prova, a fim de que não haja necessidade de que o Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE seja
diligenciado.
§5º Caso o eleitor insista em submeter o Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE à apreciação judicial sem
que haja uma suficiente prova documental instruindo o pedido, deve ser alertado pelo servidor dos termos desta
Portaria, bem como de que a diligência é instrumento que serve, exclusivamente, para amparar a convicção da
Magistrada, não podendo ser empregada como um substitutivo da documentação apresentada ao Cartório
Eleitoral.
§6º Os Requerimentos de Alistamento Eleitoral – RAEs, relativos a alistamento e transferência,
desacompanhados de suficiente prova documental ou que não comprovam o vínculo do eleitor com o Município
de LAGOA D´ANTA/RN poderão ser indeferidos, de plano, pela Magistrada, independentemente da realização
de diligência.
§7º O eleitor constante da lista geral do cadastro para fins de revisão que comparecer ao posto de atendimento,
mas não comprovar sua identidade ou domicílio eleitoral, não será submetido à revisão (art. 17, inciso IV, do
Provimento CRE/RN nº 08/2017).
Art. 9º Concluídos os trabalhos de revisão biométrica, a Chefe do Cartório desta 15ª Zona Eleitoral deverá
elaborar relatório circunstanciado, sequenciando todos os eventos relacionados aos trabalhos, a fim de munir
esta Magistrada de elementos técnicos acerca do processo, devendo acompanhar o relatório circunstanciado o
relatório sintético, chamado "Estatísticas de Comparecimento", bem como as duas listas dos "Eleitores
Revisados" e dos "Eleitores Passíveis de Cancelamento", todos disponíveis no Sistema ELO.
§ 1º Os relatórios "Eleitores revisados" e "Eleitores Passíveis de Cancelamento" deverão ser juntados ao
processo em formato digital, através de mídia, salvos em arquivo pdf.
§ 2º Após a juntada dos relatórios, o Ministério Público Eleitoral disporá de prazo de 3 (três) dias para se
manifestar nos autos, devendo, após esse prazo, devolver os autos com ou sem parecer.
§ 3º Devolvidos os autos pelo órgão ministerial, o servidor da unidade cartorária providenciará a imediata
conclusão.
Art. 10 A sentença deverá ser prolatada em até 03 (três) dias, contados da data de retorno dos autos do
Ministério Público Eleitoral.
Parágrafo único. Caberá recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação da sentença, que poderá ser interposto pelo eleitor que teve sua inscrição cancelada, por partido
político ou pelo Ministério Público Eleitoral.
Art. 11 Caso o recurso seja interposto por eleitor, deverá ser feito concluso, podendo a Magistrada reconsiderar
sua decisão ou, caso a mantenha, deverá determinar sua autuação na Classe RIAE.
Art. 12 No caso de recurso interposto por partido político ou pelo Ministério Público Eleitoral visando
cancelamento de inscrição, devem ser oportunizadas contrarrazões ao eleitor, concedendo-lhe o prazo de 03
(três) dias, para, em seguida, fazer a conclusão à Juíza Eleitoral para eventual juízo de retratação.
§ 1º Uma vez exercido o juízo de retratação e restabelecida a inscrição eleitoral, as peças recursais dispensam
autuação, devendo a sentença ser lançada, juntamente a seus documentos, nos autos do processo de revisão
do eleitorado, desde que após publicada, não seja objeto de qualquer tipo de recurso.
§ 2º A decisão de retratação deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico – DJE e, na mesma data,
afixada no Cartório 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/

Ano 2018, Número 026

Natal, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

Página 43

Art. 13 Será realizada reunião pela Juíza Eleitoral com os servidores que exercerão atividades de coordenação
ou gerenciamento e operação dos trabalhos de revisão neste Município de LAGOA D´ANTA/RN, a fim de orientálos acerca dos critérios que serão adotados para que se possa, de acordo com o entendimento deste Juízo
Eleitoral, aferir o vínculo do eleitor com o município, para fins de comprovação do domicílio eleitoral.
Art. 14 Será realizada reunião pelo Chefe de Cartório, a ser agendada posteriormente, com os delegados
indicados pelos partidos políticos para fiscalizarem o processo de revisão biométrica, no intuito de promover a
divulgação da importância e da necessidade de dinâmica dos procedimentos.
Art. 15. Fica dispensada a impressão do RAE, haja vista a assinatura digital e maximização de tempo para
atendimento, assim como fica dispensado o pagamento de multas eleitorais (ausência a pleitos) abaixo de R$
50,00 (cinquenta reais) em razão de ausência de agência do Banco do Brasil, em funcionamento, na região para
pagamento das referidas multas.
Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se. Publique-se. Cumpra-se.
São José do Campestre/RN, 09 de fevereiro de 2018.
Vanessa Lyssandra Fernandes Nogueira de Souza
Juíza da 15ª Zona Eleitoral, em substituição legal

18ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81-35.2017.6.20.0018
ASSUNTO: REVISÃO ELEITORAL COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS 2017
MUNICÍPIO: ANGICOS/RN
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Revisão Eleitoral com Coleta de Dados Biométricos realizado no Município de
Angicos/RN, em conformidade com a Resolução TSE nº 23.440/2015, a Resolução TSE nº 23.335/2011, a
Resolução TSE nº 21.538/2003 e o Provimento nº 25/2017 da CRE-RN.
O Edital n.º 043/2017-18ZE foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no mural do Cartório
Eleitoral em 23/10/2017, com a antecedência exigida no art. 5º, do Provimento nº 25/2017-CRE/RN. O
mencionado Edital convocou todos os eleitores do município de Angicos/RN, em situação regular ou liberada,
para comparecerem perante o posto de atendimento da Justiça Eleitoral, localizado no Auditório da 8ª DIRED em
Angicos/RN, a fim de realizarem os procedimentos de revisão com coleta dos dados biométricos, devendo
apresentar prova documental acerca de sua identidade e do seu domicílio eleitoral.
No referido edital, fez-se constar a ressalva de que ficariam dispensados da participação no procedimento
revisional os eleitores de Angicos/RN que requereram operação de alistamento, transferência ou revisão, no
período compreendido entre o início dos trabalhos de coleta de dados biométricos no serviço ordinário
(31/01/2017) e a véspera do início dos trabalhos da revisão biométrica extraordinária (09/11/2017), desde que,
naquela oportunidade, tivessem sido submetidos à coleta de dados biométricos ou dispensados de tal
procedimento pelo Sistema ELO por já possuírem dados validados, na forma do art. 7º, § 1º do Provimento nº
25/2017 – CRE/RN.
A divulgação do processo revisional ocorreu de forma ampla, através dos mais diversos meios (edital, ofícios aos
órgãos públicos, cartazes, faixas, rádios, blogs, grupos de aplicativos de mensagens, internet, TV, rede social,
etc.).
Embora devidamente cientificados por meio do Ofício Circular n.º 02/2017, os Partidos Políticos ativos de
Angicos/RN não credenciaram delegados para acompanhamento dos trabalhos revisionais, conforme relatório da
chefia cartorária às fls. 11/13 dos autos.
O Representante do Ministério Público Eleitoral e o Comandante da Polícia Militar foram devidamente
cientificados da realização da revisão biométrica extraordinária, conforme referido relatório.
Os trabalhos foram realizados no período de 10/11/2017 a 19/12/2017, sem prorrogação. Na ocasião,
compareceram ao posto de atendimento 6.175 (seis mil, cento e setenta e cinco) eleitores, para realizar
operação de revisão, conforme relatório de estatística de comparecimento à fl.15.
Deixaram de comparecer à revisão extraordinária 1.148 (um mil cento e quarenta e oito) eleitores, considerando
que, 2.202 (dois mil, duzentos e dois) eleitores, conforme estatística à fl.14, efetuaram revisão, alistamento ou
transferência eleitoral com coleta (ou aproveitamento) de dados biométricos no Cartório Eleitoral da 18ª ZE/RN
no período de atendimento ordinário (31/01/2017 a 09/11/2017), portanto, estavam dispensados de participarem
do procedimento revisional extraordinário.
Conforme relatório de fls. 11/13, restou 01 (um) Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE) sem assinatura, o
qual foi posto em diligência para regularização.
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Após a apresentação de relatório circunstanciado por parte do Chefe de Cartório, foram os autos ao
Representante do Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento das inscrições dos eleitores que não
compareceram à revisão biométrica extraordinária (fl. 21).
Certidão da chefia cartorária, à fl. 23, prestando esclarecimentos acerca da impossibilidade de cumprimento da
diligência referente ao RAE sem assinatura, tendo em vista se encontrar como força única de trabalho no
Cartório Eleitoral, em razão de férias do servidor requisitado, assim como a impossibilidade de contato via
telefone com o eleitor, devido ao número fornecido não pertencê-lo, nem ser conhecido do proprietário da linha
telefônica, tendo sido, portanto, indeferido o pedido de revisão.
É O QUE IMPORTA RELATAR. PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A presente Revisão do Eleitorado teve por objetivo realizar o recadastramento de todos os eleitores do Município
de Angicos/RN, oportunidade em que foram atualizados os dados dos eleitores e, ao mesmo tempo, foram
coletados os dados biométricos dos eleitores de forma digital (foto, assinatura e digitais), a fim de propiciar maior
segurança ao processo eleitoral e expurgar do cadastro as inscrições dos eleitores que não realizaram a revisão
biométrica.
Convêm ressaltar que a legislação eleitoral em vigor condiciona o domicílio eleitoral ao fato do eleitor residir no
município ou à existência de algum vínculo profissional, patrimonial ou comunitário no município a abonar a
residência exigida (Resolução TSE n° 21.538/03, art. 65, caput).
Na presente revisão, os critérios adotados para a aferição do domicílio eleitoral foram fixados na Portaria nº
05/2017-18ªZE (fls. 02/03) e no Edital nº 043/2017-18ªZE (fls. 04/06), ambos publicados em 23/10/2017.
Desse modo, o caput do artigo 73 da Resolução TSE n° 21.538/03 determina o cancelamento das inscrições
irregulares (dos que não apresentam prova suficiente de sua identidade ou do domicílio eleitoral) e dos eleitores
que não comparecerem à Revisão de Eleitorado.
Analisando o que consta nos presentes autos, conclui-se que 2.202 (dois mil, duzentos e dois) eleitores
compareceram, pessoalmente, ao Cartório Eleitoral no período de 31/01/2017 a 09/11/2017 e realizaram revisão,
alistamento ou transferência eleitoral com coleta de dados biométricos em serviço ordinário; e 6.175 (seis mil,
cento e setenta e cinco) eleitores compareceram, pessoalmente, ao posto de atendimento revisional da Justiça
Eleitoral no período de 10/11/2017 a 19/12/2017 para a realização da revisão biométrica extraordinária.
Durante os trabalhos, do número total de comparecimento informado no período extraordinário, dos RAE's que
foram colocados em diligência, apenas 01 (um) Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), formulário 0090,
Lote 149/2017, de Antonio Pereira Soares, inscrição nº 014899331678, restou desprovido de assinatura, tendo
sido indeferido o seu pedido de revisão.
Dessa forma, seguindo entendimento do Provimento CRE/RN nº 25/2017, considerando o comparecimento da
revisão ordinária, e o da revisão extraordinária, disposto à fl. 17, tem-se que 1.148 (um mil cento e quarenta e
oito) eleitores não compareceram à revisão eleitoral, de modo que, nos termos do art. 73 da Resolução TSE n.º
21.538/2003, “o Juiz Eleitoral deverá determinar o cancelamento das inscrições irregulares e daquelas cujos
eleitores não tenham comparecido”.
Assim sendo, observando que a Revisão Eleitoral ocorreu dentro do cronograma determinado, deve ser proferida
a presente sentença, com o consequente cancelamento das inscrições irregulares e dos eleitores que não
compareceram, e, do outro lado, com a manutenção dos eleitores que compareceram e comprovaram sua
identidade e vínculo profissional, comunitário, residencial ou patrimonial com o município de Angicos/RN, seja no
período de 31/01/2017 a 09/11/2017 (atendimento ordinário), seja no período de 10/11/2017 a 19/12/2017
(atendimento extraordinário).
Isso posto, com fundamento nos fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, notadamente no art. 73, caput,
da Resolução TSE n.º 21.538/2003 e nos arts. 20 e ss. do Provimento n.º 25/2017 – CRE/RN, DETERMINO:
I – a manutenção das inscrições dos 6.175 (seis mil, cento e setenta e cinco) eleitores que compareceram ao
posto de revisão e comprovaram sua identidade e o vínculo afetivo, profissional, residencial ou patrimonial com o
município de Angicos/RN, cujos nomes estão listados em mídia anexa ao Relatório às fls. 13, sob a insígnia de
ELEITORES REVISADOS, com exceção de Antonio Pereira Soares, inscrição nº 014899331678, por ausência
de assinatura em documento obrigatório;
II – a manutenção das 2.202 (dois mil, duzentos e duas) inscrições eleitorais, mencionadas no relatório à fl. 14,
que foram submetidas a operação de alistamento, transferência ou revisão, no período do início dos trabalhos de
coleta de dados biométricos no serviço ordinário no Cartório desta 18ª Zona Eleitoral deste Estado (31/01/2017)
até o início dos trabalhos de revisão (10/11/2017), desde que, naquela oportunidade, tenham sido submetidos à
coleta de dados biométricos ou dispensados de tal procedimento pelo Sistema ELO por já possuírem dados
validados, na forma do art. 7º, § 1º do Provimento nº 25/2017 – CRE/RN.
III – a manutenção das inscrições eleitorais do município de Angicos/RN que tiverem registradas em seu histórico
no cadastro eleitoral o código ASE 396, motivo/forma 4, alusivo à deficiência que impossibilite ou torne
extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais.
IV – o cancelamento das 1.148 (um mil cento e quarenta e oito) inscrições dos eleitores que não compareceram,
pessoalmente, à revisão, seja no período de atendimento ordinário ou no de extraordinário, ou que não
transferiram sua inscrição eleitoral para outro município.
V – o cancelamento da inscrição de Antonio Pereira Soares, inscrição nº 014899331678, que compareceu à
revisão, pessoalmente, mas deixou de assinar a documentação obrigatória necessária a efetivação da sua
revisão eleitoral no município de Angicos/RN, estando seu nome listado no documento referido no item I, deste
dispositivo.
Publique-se. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças do Cartório Eleitoral. Ciência pessoal ao
Representante do Ministério Público Eleitoral.
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Havendo recurso, faça-se conclusão para análise, conforme consta no art. 24, § 1º, § 2º e § 3º do Provimento n.º
025/2017 – CRE/RN.
Decorrido o prazo legal, voltem-se conclusos para elaboração do relatório a que se refere o art. 26 do
Provimento n.º 025/2017 - CRE/RN. Concluído o relatório citado, encaminhem-se os autos à Corregedoria
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Retornando os autos do Tribunal Regional Eleitoral, havendo a homologação da Revisão e o processamento do
código ASE 469, arquivem-se, com as cautelas legais.
Angicos/RN, 08 de fevereiro de 2018
Ederson Solano Batista de Morais
Juiz Eleitoral
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82-20.2017.6.20.0018
ASSUNTO: REVISÃO ELEITORAL COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS 2017
MUNICÍPIO: FERNANDO PEDROZA/RN
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Revisão Eleitoral com Coleta de Dados Biométricos realizado no Município de
Fernando Pedroza/RN, em conformidade com a Resolução TSE nº 23.440/2015, a Resolução TSE nº
23.335/2011, a Resolução TSE nº 21.538/2003 e o Provimento nº 25/2017 da CRE-RN.
O Edital n.º 044/2017-18ZE foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no mural do Cartório
Eleitoral em 23/10/2017, com a antecedência exigida no art. 5º, do Provimento nº 25/2017-CRE/RN. O
mencionado Edital convocou todos os eleitores do município de Fernando Pedroza/RN, em situação regular ou
liberada, para comparecerem perante o posto de atendimento da Justiça Eleitoral, localizado no Auditório da
Secretaria de Ação Social de Fernando Pedroza/RN, havendo atendimento também no Auditório da 8ª DIRED
em Angicos/RN, a fim de realizarem os procedimentos de revisão com coleta dos dados biométricos, devendo
apresentar prova documental acerca de sua identidade e do seu domicílio eleitoral.
No referido edital, fez-se constar a ressalva de que ficariam dispensados da participação no procedimento
revisional os eleitores de Fernando Pedroza/RN que requereram operação de alistamento, transferência ou
revisão, no período compreendido entre o início dos trabalhos de coleta de dados biométricos no serviço
ordinário (31/01/2017) e a véspera do início dos trabalhos da revisão biométrica extraordinária (09/11/2017),
desde que, naquela oportunidade, tivessem sido submetidos à coleta de dados biométricos ou dispensados de
tal procedimento pelo Sistema ELO por já possuírem dados validados, na forma do art. 7º, § 1º do Provimento nº
25/2017 – CRE/RN.
A divulgação do processo revisional ocorreu de forma ampla, através dos mais diversos meios (edital, ofícios aos
órgãos públicos, cartazes, faixas, rádios, blogs, grupos de aplicativos de mensagens, internet, TV, rede social,
etc.).
Embora devidamente cientificados por meio do Ofício Circular n.º02/2017, os Partidos Políticos ativos de
Fernando Pedroza/RN não credenciaram delegados para acompanhamento dos trabalhos revisionais, conforme
relatório da chefia cartorária às fls.12/14 dos autos.
O Representante do Ministério Público Eleitoral e o Comandante da Polícia Militar foram devidamente
cientificados da realização da revisão biométrica extraordinária, conforme referido relatório.
Os trabalhos foram realizados no período de 10/11/2017 a 19/12/2017, sem prorrogação. Na ocasião,
compareceram aos postos de atendimento 2.240 (dois mil duzentos e quarenta) eleitores, conforme relatórios de
comparecimento à fl. 16/17.
Deixaram de comparecer à revisão extraordinária 766 (setecentos e sessenta e seis) eleitores, considerando
que, 261 (duzentos e sessenta e um) eleitores, conforme estatística à fl. 11, efetuaram revisão, alistamento ou
transferência eleitoral com coleta (ou aproveitamento) de dados biométricos no Cartório Eleitoral da 18ª ZE/RN
no período de atendimento ordinário (31/01/2017 a 09/11/2017), portanto, estavam dispensados de participarem
do procedimento revisional extraordinário.
Conforme relatório da Chefia de Cartório, apenas 01 (um) Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) não
restou comprovada a identidade do eleitor, o qual foi posto em diligência para regularização, não sendo
apresentado pelo eleitor, até a presente data, documento hábil para comprovação de sua identidade.
Após a apresentação de relatório circunstanciado por parte do Chefe de Cartório, foram os autos ao
Representante do Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento das inscrições dos eleitores que não
compareceram à revisão biométrica extraordinária (fl. 21).
É O QUE IMPORTA RELATAR. PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A presente Revisão do Eleitorado teve por objetivo realizar o recadastramento de todos os eleitores do Município
de Fernando Pedroza/RN, oportunidade em que foram atualizados os dados dos eleitores e, ao mesmo tempo,
foram coletados os dados biométricos dos eleitores de forma digital (foto, assinatura e digitais), a fim de propiciar
maior segurança ao processo eleitoral e expurgar do cadastro as inscrições dos eleitores que não compareceram
à revisão biométrica para comprovar o seu domicílio eleitoral.
Convêm ressaltar que a legislação eleitoral em vigor condiciona o domicílio eleitoral ao fato do eleitor residir no
município ou à existência de algum vínculo profissional, patrimonial ou comunitário no município a abonar a
residência exigida (Resolução TSE n° 21.538/03, art. 65, caput).
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Na presente revisão, os critérios adotados para a aferição do domicílio eleitoral foram fixados na Portaria nº
06/2017-18ªZE (fls. 02/03) e no Edital nº 044/2017-18ªZE (fls. 04/06), ambos publicados em 23/10/2017.
Desse modo, o caput do artigo 73 da Resolução TSE n° 21.538/03 determina o cancelamento das inscrições
irregulares (dos que não apresentam prova suficiente de sua identidade ou do domicílio eleitoral) e dos eleitores
que não comparecerem à Revisão de Eleitorado.
Analisando o que consta nos presentes autos, conclui-se que 261 (duzentos e sessenta e um) eleitores
compareceram, pessoalmente, ao Cartório Eleitoral no período de 31/01/2017 a 09/11/2017 e realizaram revisão,
alistamento ou transferência eleitoral com coleta de dados biométricos em serviço ordinário; e 2.240 (dois mil
duzentos e quarenta) eleitores compareceram, pessoalmente, ao posto de atendimento revisional da Justiça
Eleitoral no período de 10/11/2017 a 19/12/2017 para a realização da revisão biométrica extraordinária.
Durante os trabalhos, do número total de comparecimento informado no período extraordinário, dos RAE's que
foram colocados em diligência, apenas 01 (um) Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), formulário 0073,
Lote 150/2017, de Claudionor da Silva, inscrição nº 026922521651, restou sem comprovação de identidade pelo
eleitor, tendo sido indeferido o seu pedido de revisão.
Dessa forma, seguindo entendimento do Provimento CRE/RN nº 25/2017, considerando o comparecimento da
revisão ordinária e o da revisão extraordinária, tem-se que 766 (setecentos e sessenta e seis) eleitores não
compareceram à revisão eleitoral, de modo que, nos termos do art. 73 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, “o
Juiz Eleitoral deverá determinar o cancelamento das inscrições irregulares e daquelas cujos eleitores não
tenham comparecido”.
Assim sendo, observando que a Revisão Eleitoral ocorreu dentro do cronograma determinado, deve ser proferida
a presente sentença, com o consequente cancelamento das inscrições irregulares e dos eleitores que não
compareceram, e, do outro lado, com a manutenção dos eleitores que compareceram e comprovaram sua
identidade e vínculo profissional, comunitário, residencial ou patrimonial com o município de Fernando
Pedroza/RN, seja no período de 31/01/2017 a 09/11/2017 (atendimento ordinário), seja no período de
10/11/2017 a 19/12/2017 (atendimento extraordinário).
Isso posto, com fundamento nos fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, notadamente no art. 73, caput,
da Resolução TSE n.º 21.538/2003 e nos arts. 20 e ss. do Provimento n.º 25/2017 – CRE/RN, DETERMINO:
I – a manutenção das inscrições dos 2.240 (dois mil duzentos e quarenta) eleitores que compareceram aos
postos de revisão e comprovaram sua identidade e o vínculo afetivo, profissional, residencial ou patrimonial com
o município de Fernando Pedroza/RN, cujos nomes estão listados em mídia anexa ao Relatório às fls. 14, sob a
insígnia de ELEITORES REVISADOS, com exceção de Claudionor da Silva, inscrição nº 026922521651, por
ausência de documentos hábeis a comprovar a identidade;
II – a manutenção das 261 (duzentos e sessenta e uma) inscrições eleitorais, mencionadas no relatório à fl. 11,
que foram submetidas a operação de alistamento, transferência ou revisão, no período do início dos trabalhos de
coleta de dados biométricos no serviço ordinário no Cartório desta 18ª Zona Eleitoral deste Estado (31/01/2017)
até o início dos trabalhos de revisão (10/11/2017), desde que, naquela oportunidade, tenham sido submetidos à
coleta de dados biométricos ou dispensados de tal procedimento pelo Sistema ELO por já possuírem dados
validados, na forma do art. 7º, § 1º do Provimento nº 25/2017 – CRE/RN.
III – a manutenção das inscrições eleitorais do município de Fernando Pedroza/RN que tiverem registradas em
seu histórico no cadastro eleitoral o código ASE 396, motivo/forma 4, alusivo à deficiência que impossibilite ou
torne extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais.
IV – o cancelamento das 766 (setecentos e sessenta e seis) inscrições dos eleitores que não compareceram,
pessoalmente, à revisão, seja no período de atendimento ordinário ou no de extraordinário, ou que não
transferiram sua inscrição eleitoral para outro município.
V – o cancelamento da inscrição de Claudionor da Silva, inscrição nº 026922521651, que compareceu à revisão,
pessoalmente, mas deixou de apresentar documentação hábil para comprovar sua identidade, estando seu
nome listado no documento referido no item I, deste dispositivo.
Publique-se. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças do Cartório Eleitoral. Ciência pessoal ao
Representante do Ministério Público Eleitoral.
Havendo recurso, faça-se conclusão para análise, conforme consta no art. 24, § 1º, § 2º e § 3º do Provimento n.º
025/2017 – CRE/RN.
Decorrido o prazo legal, voltem os autos conclusos para elaboração do relatório a que se refere o art. 26 do
Provimento n.º 025/2017 - CRE/RN. Concluído o relatório citado, encaminhem-se os autos à Corregedoria
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Retornando os autos do Tribunal Regional Eleitoral, havendo a homologação da Revisão e o processamento do
código ASE 469, arquivem-se, com as cautelas legais.
Angicos/RN, 08 de fevereiro de 2018
Ederson Solano Batista de Morais
Juiz Eleitoral

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83-05.2017.6.20.0018
ASSUNTO: REVISÃO ELEITORAL COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS 2017
MUNICÍPIO: SANTANA DO MATOS/RN
____________________________________________________________________________________________________________________
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SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Revisão Eleitoral com Coleta de Dados Biométricos realizado no Município de
Santana do Matos/RN, em conformidade com a Resolução TSE nº 23.440/2015, a Resolução TSE nº
23.335/2011, a Resolução TSE nº 21.538/2003 e o Provimento nº 25/2017 da CRE-RN.
O Edital n.º 045/2017-18ZE foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no mural do Cartório
Eleitoral em 23/10/2017, com a antecedência exigida no art. 5º, do Provimento nº 25/2017-CRE/RN. O
mencionado Edital convocou todos os eleitores do município de Santana do Matos/RN, em situação regular ou
liberada, para comparecerem perante o posto de atendimento da Justiça Eleitoral em Santana do Matos/RN, a
fim de realizarem os procedimentos de revisão com coleta dos dados biométricos, devendo apresentar prova
documental acerca de sua identidade e do seu domicílio eleitoral.
No referido edital, fez-se constar a ressalva de que ficariam dispensados da participação no procedimento
revisional os eleitores de Santana do Matos/RN que requereram operação de alistamento, transferência ou
revisão, no período compreendido entre o início dos trabalhos de coleta de dados biométricos no serviço
ordinário (20/01/2017) e a véspera do início dos trabalhos da revisão biométrica extraordinária (09/11/2017),
desde que, naquela oportunidade, tivessem sido submetidos à coleta de dados biométricos ou dispensados de
tal procedimento pelo Sistema ELO por já possuírem dados validados, na forma do art. 7º, § 1º do Provimento nº
25/2017 – CRE/RN.
A divulgação do processo revisional ocorreu de forma ampla, através dos mais diversos meios (edital, ofícios aos
órgãos públicos, cartazes, faixas, rádios, blogs, grupos de aplicativos de mensagens, internet, TV, rede social,
etc.).
Embora devidamente cientificados por meio do Ofício Circular n.º 02/2017, os Partidos Políticos ativos de
Santana do Matos/RN não credenciaram delegados para acompanhamento dos trabalhos revisionais, conforme
relatório da chefia cartorária às fls.12/14 dos autos.
O Representante do Ministério Público Eleitoral e o Comandante da Polícia Militar foram devidamente
cientificados da realização da revisão biométrica extraordinária, conforme referido relatório.
Os trabalhos foram realizados no período de 10/11/2017 a 19/12/2017, sem prorrogação. Na ocasião,
compareceram ao posto de atendimento 9.017 (nove mil e dezessete) eleitores, conforme relatório de estatística
de comparecimento às fls. 15/17.
Deixaram de comparecer à revisão extraordinária 1.908 (um mil novecentos e oito) eleitores, considerando que,
1.261 (um mil, duzentos e sessenta e um) eleitores, conforme estatística à fl. 11, efetuaram revisão, alistamento
ou transferência eleitoral com coleta (ou aproveitamento) de dados biométricos no período de atendimento
ordinário (20/01/2017 a 09/11/2017), portanto, estavam dispensados de participarem do procedimento revisional
extraordinário.
Conforme relatório da Chefia de Cartório, não restou RAE pendente de coleta, nem em diligência na fase da
revisão extraordinária.
Após a apresentação de relatório circunstanciado por parte do Chefe de Cartório, foram os autos ao
Representante do Ministério Público Eleitoral que opinou pelo cancelamento das inscrições dos eleitores que não
compareceram à revisão biométrica extraordinária (fl. 21).
É O QUE IMPORTA RELATAR. PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A presente Revisão do Eleitorado teve por objetivo realizar o recadastramento de todos os eleitores do Município
de Santana do Matos/RN, oportunidade em que foram atualizados os dados dos eleitores e, ao mesmo tempo,
foram coletados os dados biométricos dos eleitores de forma digital (foto, assinatura e digitais), a fim de propiciar
maior segurança ao processo eleitoral e expurgar do cadastro as inscrições dos eleitores que não compareceram
à revisão biométrica para comprovar o seu domicílio eleitoral.
Convêm ressaltar que a legislação eleitoral em vigor condiciona o domicílio eleitoral ao fato do eleitor residir no
município ou à existência de algum vínculo profissional, patrimonial ou comunitário no município a abonar a
residência exigida (Resolução TSE n° 21.538/03, art. 65, caput).
Na presente revisão, os critérios adotados para a aferição do domicílio eleitoral foram fixados na Portaria nº
07/2017-18ªZE (fls. 02/03) e no Edital nº 045/2017-18ªZE (fls. 04/06), ambos publicados em 23/10/2017.
Desse modo, o caput do artigo 73 da Resolução TSE n° 21.538/03 determina o cancelamento das inscrições
irregulares (dos que não apresentam prova suficiente de sua identidade ou do domicílio eleitoral) e dos eleitores
que não comparecerem à Revisão de Eleitorado.
Analisando o que consta nos presentes autos, conclui-se que 1.261 (um mil, duzentos e sessenta e um) eleitores
compareceram, pessoalmente, ao Cartório Eleitoral no período de 20/01/2017 a 09/11/2017 e realizaram revisão,
alistamento ou transferência eleitoral com coleta de dados biométricos em serviço ordinário; e 9.017 (nove mil e
dezessete) eleitores compareceram, pessoalmente, ao posto de atendimento revisional da Justiça Eleitoral no
período de 10/11/2017 a 19/12/2017 para a realização da revisão biométrica extraordinária.
Durante os trabalhos, todos os RAE's colocados em diligência tiveram suas pendências sanadas, seja pra efeito
de comprovação de vínculo com o município, coletas biométricas pendentes ou de comprovação de identidade.
Dessa forma, seguindo entendimento do Provimento CRE/RN nº 25/2017, considerando o comparecimento da
revisão ordinária e o da revisão extraordinária, tem-se que 1.908 (um mil novecentos e oito) eleitores não
compareceram à revisão eleitoral, de modo que, nos termos do art. 73 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, “o
Juiz Eleitoral deverá determinar o cancelamento das inscrições irregulares e daquelas cujos eleitores não
tenham comparecido”.
Assim sendo, observando que a Revisão Eleitoral ocorreu dentro do cronograma determinado, deve ser proferida
a presente sentença, com o consequente cancelamento das inscrições irregulares e dos eleitores que não
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compareceram, e, do outro lado, com a manutenção dos eleitores que compareceram e comprovaram sua
identidade e vínculo profissional, comunitário, residencial ou patrimonial com o município de Santana do
Matos/RN, seja no período de 20/01/2017 a 09/11/2017 (atendimento ordinário), seja no período de 10/11/2017 a
19/12/2017 (atendimento extraordinário).
Isso posto, com fundamento nos fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, notadamente no art. 73, caput,
da Resolução TSE n.º 21.538/2003 e nos arts. 20 e ss. do Provimento n.º 25/2017 – CRE/RN, DETERMINO:
I – a manutenção das inscrições dos 9.017 (nove mil e dezessete) eleitores que compareceram ao posto de
revisão e comprovaram sua identidade e o vínculo afetivo, profissional, residencial ou patrimonial com o
município de Santana do Matos/RN, cujos nomes estão listados em mídia anexa ao Relatório às fls. 14, sob a
insígnia de ELEITORES REVISADOS;
II – a manutenção das 1.261 (um mil, duzentos e sessenta e um) inscrições eleitorais, que foram submetidas a
operação de alistamento, transferência ou revisão, no período do início dos trabalhos de coleta de dados
biométricos no serviço ordinário, as quais foram realizadas quase que totalmente pelo Cartório da extinta 28ª
Zona Eleitoral deste Estado (20/01/2017) até o início dos trabalhos de revisão (10/11/2017), desde que, naquela
oportunidade, tenham sido submetidos à coleta de dados biométricos ou dispensados de tal procedimento pelo
Sistema ELO por já possuírem dados validados, na forma do art. 7º, § 1º do Provimento nº 25/2017 – CRE/RN.
III – a manutenção das inscrições eleitorais do município de Santana do Matos/RN que tiverem registradas em
seu histórico no cadastro eleitoral o código ASE 396, motivo/forma 4, alusivo à deficiência que impossibilite ou
torne extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais.
IV – o cancelamento das 1.908 (um mil novecentos e oito) inscrições dos eleitores que não compareceram,
pessoalmente, à revisão, seja no período de atendimento ordinário ou no de extraordinário, ou que não
transferiram sua inscrição eleitoral para outro município.
Publique-se. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças do Cartório Eleitoral. Ciência pessoal ao
Representante do Ministério Público Eleitoral.
Havendo recurso, faça-se conclusão para análise, conforme consta no art. 24, § 1º, § 2º e § 3º do Provimento n.º
025/2017 – CRE/RN.
Decorrido o prazo legal, voltem-se conclusos para elaboração do relatório a que se refere o art. 26 do
Provimento n.º 025/2017 – CRE/RN. Concluído o relatório citado, encaminhem-se os autos à Corregedoria
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Retornando os autos do Tribunal Regional Eleitoral, havendo a homologação da Revisão e o processamento do
código ASE 469, arquivem-se, com as cautelas legais.
Angicos/RN, 08 de fevereiro de 2018
Ederson Solano Batista de Morais
Juiz Eleitoral
EDITAIS

EDITAL Nº 04/2018
O Excelentíssimo Senhor Ederson Solano Batista de Morais, Juiz Eleitoral nesta 18ª Zona, Circunscrição do
Estado 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 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, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO, referente ao(s) Lote(s) 05/2018 compreendendo os municípios
de AFONSO BEZERRA, ANGICOS, FERNANDO PEDROZA e SANTANA DO MATOS, cuja relação encontra-se
em Cartório, para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da afixação 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 Municipal.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos oito dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e dezoito (08.02.2018). Eu, __________, (Walbercy Alexandre de Albuquerque Costa), Chefe do
Cartório da 18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
Ederson Solano Batista de Morais
Juiz da 18ª Zona Eleitoral
EDITAL N.º 05/2018
(LISTA DE APOIAMENTO - PRAZO 05 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Doutor EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS, Juiz desta 18ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições, etc
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FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que, em conformidade com o
que dispõe o art. 15, da Resolução TSE 23.465/2015,
Encontra-se disponível em cartório relação contendo o nome e o número de inscrição de 01 (UM) eleitor
apresentada pelo PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA – PED, por meio de seu presidente nacional,
conforme requerimento protocolizado neste Cartório Eleitoral de Angicos/RN, sob o n.º 1982/2018, para fins de
que tenham suas assinaturas conferidas e sejam considerados válidos para o apoiamento de formação da
referida agremiação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse o presente
Edital publicado no Cartório Eleitoral, juntamente com a cópia da listagem contendo os nomes dos eleitores,
podendo qualquer interessado impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação, nos termos do
art. 15, da Resolução TSE 23.465/2015.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos/RN aos 09 dias do mês de fevereiro de 2018. Para constar, eu,
____________, (Walbercy Alexandre de Albuquerque Costa), Chefe de Cartório, lavrei o presente edital.
Ederson Solano Batista de Morais
Juiz Eleitoral

20ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO n.º 10-90.2018.6.20.0020
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO
COINCIDÊNCIA - 1DRN1802540147
ELEITORA: FAUSTINO RAMOS DA SILVA – Inscrição Eleitoral nº.: 005287461643 e
FAUSTIMO RAMOS DA SILVA – Inscrição Eleitoral nº: 035246421619
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuidam os autos de processo administrativo instaurado em face da duplicidade de inscrição detectada pelo batimento de
19 de janeiro de 2018, envolvendo o(a) eleitor(a) acima mencionado(a) FAUSTINO RAMOS DA SILVA, dessa 20ª
ZE/RN, Inscrições Eleitorais nºs.: 005287461643 de 15/04/1986 - que encontra-se em situação LIBERADO, ocorrência nº
70, e 035246421619 de 16/12/2017, ocorrência nº 71, ambos dessa 20ª ZE/RN, cujo esse Título Eleitoral, o mais recente,
encontra-se em poder do eleitor.
Tendo recebido a Notificação feita por parte do TSE, o(a) eleitor(a), procurou o Cartório Eleitoral em busca de regularizar
sua situação. Foi feita juntada a estes autos, de toda documentação necessária para sua instrução.
Relatei. Decido.
Conforme restou comprovado nos autos, o(a) eleitor(a) não agiu de má fé, o que ocorreu foi erro de digitação. Observase que na documentação acostada aos autos, o(a) eleitor(a) tem mais de 70 anos, que não votou nos últimos pleitos – (o
que lhe é facultado votar ou não), e que nesse tempo o eleitor(a) perdeu/extraviou seu título eleitoral, conforme
Declaração de Perda/Extravio de Documentos – (fl.07), que foi apresentada por ocasião do seu comparecimento para
fazer sua Revisão Biométrica. Ao ser digitado o nome do eleitor(a) FAUSTINO (nome correto que consta na sua
documentação acostada aos autos), ocorreu o erro de digitação, e foi escrito FAUSTIMO, e assim foi feito novo
Alistamento, situação perfeitamente aceitável, uma vez que os trabalhos eram exaustivamente corridos no período
revisional
Observa-se, outrossim, que havendo duplicidade de inscrições, uma das inscrições, qual seja aquela de número
035246421619, a mais recente e que não foi liberada pelo sistema, há de ser cancelada. No entanto, aqui, verifica-se
uma situação peculiar, é exatamente a Inscrição que encontra-se em situação não liberado pelo sistema, que consta o
nome do eleitor(a) escrito errado “FAUSTIMO”, e que o Título Eleitoral encontra-se em seu poder. A mais antiga há de
prevalecer, pois, consta o nome do(a) eleitor(a) escrito corretamente “FAUSTINO” que está de acordo com a
documentação apresentada pelo(a) eleitor(a).
Assim sendo, nos termos que dispõe a Resolução nº 21.538/2003 – Art. 40, incisos I e V – deve ser
mantida a Inscrição Eleitoral nº 005287461643 (a mais antiga e que está de acordo com a documentação do(a) eleitor(a),
chamando o eleitor para fazer uma Revisão e receber o Título Eleitoral), e consequentemente cancelar a mais recente,
035246421619 - cujo Título Eleitoral encontra-se em poder do(a)a eleitor(a), e que consta escrito errado o seu nome.
Devendo o Cartório Eleitoral providenciar o cumprimento da presente Decisão, fazer registros em sistema próprio,
encaminhar à CRE/RN, bem como proceder as devidas publicações no DJE e no lugar de costume, ciência ao
interessado e ao MPE.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 026

Natal, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

Página 50

E não havendo mais providências a serem tomadas, arquive-se os presentes autos com baixa nos seus registros.
Currais Novos/RN, 09 de fevereiro de 2018.
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 20ª ZE/RN

21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L ¿ N.º 004/2018
LISTA DE APOIAMENTO À CRIAÇÃO DO PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED
De ordem do Sr. Dr. RICARDO ANTÔNIO MENEZES CABRAL FAGUNDES, MM. Juiz Eleitoral desta 21ª Zona,
Município de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte,
TORNO PÚBLICO, a quem interessar possa, em especial aos partidos políticos que, em conformidade com o
que dispõe o art. 15, da Resolução TSE 23.465/2015, encontra-se disponível neste Cartório a solicitação de
certidão de apoiamento à formação do PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED, apresentada a este
Juízo e protocolada sob o nº 1922/2018, contendo 01 (uma) ficha de apoiamento à criação do partido, assinada
por eleitor pertencente a esta 21ª Zona Eleitoral, para que possa ser conferida na forma da lei, encontrando-se à
disposição de todos para que possam os interessados, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
publicação deste Edital, examinar, impugnar ou ainda relatar fatos e indicar provas mediante petição direcionada
a este Juiz Eleitoral, nos termos da Lei nº 9.096/1995 e da Resolução nº 23.465/2015, do Tribunal Superior
Eleitoral.
E para que se dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou o
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral deste juízo que fosse afixado o presente Edital em local de costume neste
Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do TRE/RN.
Dado e passado nesta cidade de Florânia/RN, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2018. Eu, ____________,
(Anna Christina Pisco Rocha da Silva), Analista Judiciário, Chefe deste Cartório Eleitoral, digitei e assinei, de
ordem do MM Juiz Eleitoral, o presente edital.

ANNA CHRISTINA PISCO ROCHA DA SILVA
Chefe de Cartório da 21ª ZE

27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 004/2018
De ordem do Dr. Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes, Juiz Eleitoral em Substituição da 27ªZE, na forma
da Lei etc.
FAÇO SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixada, neste
Cartório Eleitoral, a relação de títulos impressos e DEFERIDOS (Alistamento, revisão e transferência) emitidos
a
através do sistema ELO, processados no período de 29/01/2018 a 05/02/2018, todos pertencentes a esta 27
Zona, podendo qualquer delegado de partido político, nos termos da Resolução n.º 21.538/03, recorrer ao
Tribunal Regional Eleitoral, do deferimento do alistamento, revisão e transferência, no prazo de 10 (dez) dias, a
contar desta publicação.
E para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital e publicar no DJE do TRE/RN.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 27a Zona, aos nove dias do mês de fevereiro de 2018 (09/02/2018).
Eu, _______________, (Solange Ferreira dos Santos Clemente), Chefe de Cartório da 27ªZE, em substituição,
digitei, conferi e subscrevi o presente edital.
SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CLEMENTE
Chefe de Cartório da 27ªZE, em substituição
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30ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 012/2018-30ZERN
EDITAL n.º 012/2018-30ZERN
De ordem do Excelentíssimo Dr. GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA, MM Juiz da 30ª Zona Eleitoral, em
substituição legal, conforme Portaria n.º 007/2016-30ªZERN (Portaria de Atos Ordinatórios) c/c a Portaria n.º
001/2017-30ªZERN, na forma da lei, etc
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, a abertura de vista aos
interessados para se manifestar sobre informações e documentos apresentados nos autos dos processos de
prestação de contas abaixo listados, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 30, inciso VI, “e”, da Resolução
TSE nº 23.464/2015. Vide Anexo.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(íza) publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN, aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil
e dezoito). Eu, ______ Ana Paula da Costa Gomes, Assistente I do Cartório da 30ª Zona Eleitoral, digitei o
presente edital.
GEORGEFRANK DOS SANTOS MELO
Chefe da 30ª Zona Eleitoral em substituição legal
ANEXO I - EDITAL 012/2018
RELAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA
Partido da Mobilização
Nacional
–
PMN
(Macau/RN)
Partido Humanista da
Solidariedade – PHS em
Guamaré/RN, por seu
diretório regional (órgão
partidário municipal não
vigente)
Partido Social Democrata
Cristão – PSDC em
Guamaré/RN, por seu
diretório regional (órgão
partidário municipal não
vigente)
Partido
Republicano
Progressista
–
PRP
(Guamaré/RN)
Partido
Trabalhadores
(Guamaré/RN)

–

dos
PT

Partido Social Cristão –
PSC (Guamaré/RN)

Partido
Social
Democracia Brasileira –
PSDB (Macau/RN)
Partido
Trabalhadores

–

dos
PT

REPRESENTANTE(S) LEGAIS

PROCESSO

EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2015

Presidente: Jorge Nazareno
Lima Pinto
Tesoureiro: Gilberto Luiz Caldas
Soares
Presidente:
Leandro
Carlos
Prudêncio (Diretório Regional)

Prestação de Contas N.º
46-39.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.106/2017
Prestação de Contas N.º
51-61.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.111/2017

2015

Presidente: Joanilson De Paula
Rego (Diretório Regional)

Prestação de Contas N.º
60-23.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.120/2017

2015

Presidente: Françual Rodrigues
da Silva
Tesoureiro: Maria do Livramento
Damasceno
Presidente: Alcimar Pereira de
Oliveira
Tesoureiro:
Marcos
José
Bertoldo
Presidente:
Luciana
Santos
Oliveira
Tesoureiro: Enéas Bernardino
da Silva
Presidente: Rodrigo Antônio
Medeiros Aladim de Araújo
Tesoureiro: Shayan Bezerra
Cruz
Presidente: Alcimar Pereira de
Oliveira

Prestação de Contas N.º
55-98.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.115/2017

2015

Prestação de Contas N.º
53-31.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.113/2017

2015

Prestação de Contas N.º
54-16.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.114/2017

2015

Prestação de Contas N.º
90-58.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.242/2017

2016

Prestação de Contas N.º

2016
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(Guamaré/RN)
Partido
Social
Democrático
–
PSD
(Guamaré/RN)
Partido Comunista do
Brasil
– PCdoB em
Macau/RN,
por
seu
diretório regional (órgão
partidário municipal não
vigente)
Partido Verde – PV em
Macau/RN,
por
seu
diretório regional (órgão
partidário municipal não
vigente)
Partido Verde – PV em
Guamaré/RN, por seu
diretório regional (órgão
partidário municipal não
vigente)
Partido
Socialista
Brasileiro – PSB em
Guamaré/RN, por seu
diretório regional (órgão
partidário municipal não
vigente)
Partido
Trabalhista
Brasileiro – PTB em
Guamaré/RN, por seu
diretório regional (órgão
partidário municipal não
vigente)
Partido Humanista da
Solidariedade – PHS em
Guamaré/RN, por seu
diretório regional (órgão
partidário municipal não
vigente)
Partido da Mobilização
Nacional – PHS em
Guamaré/RN, por seu
diretório regional (órgão
partidário municipal não
vigente)
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Tesoureiro:
Marcos
José
Bertoldo
Presidente: Helder de Oliveira
Tesoureiro: Luciano Gomes
Valentim
Presidente: Antenor Roberto
Soares de Medeiros (Diretório
Regional)

89-73.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.242/2017
Prestação de Contas N.º
87-06.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.229/2017
Prestação de Contas N.º
97-50.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.239/2017

Presidente: Bertone Borges
Marinho (Diretório Regional)

Prestação de Contas N.º
104-42.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.236/2017

2016

Presidente: Bertone Borges
Marinho (Diretório Regional)

Prestação de Contas N.º
105-27.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.222/2017

2016

Presidente: Rafael Huete da
Motta (Diretório Regional)

Prestação de Contas N.º
95-80.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.217/2017

2016

Presidente: Getúlio Batista da
Silva Neto (Diretório Regional)

Prestação de Contas N.º
95-28.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.2272017

2016

Presidente:
Leandro
Carlos
Prudêncio (Diretório Regional)

Prestação de Contas N.º
93-13.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.220/2017

2016

Presidente: Francisco Canindé
Alves Filho (Diretório Regional)

Prestação de Contas N.º
94-95.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.218/2017

2016

2016

2016

31ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE I N T I M A Ç Ã O ELETRÔNICO
Município: TRIUNFO POTIGUAR/RN
Processo n.: 290-96.2016.20.0031 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nome do prestador: PSB Triunfo Potiguar-RN
Advogado: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA OAB: 12.994/RN e EDMAR EDUARDO DE MOURA VIEIRA
OAB/RN nº 4047
Endereço: Av. Dix-Neuf Rosado, 250, Mossoró-RN, Natal-RN, CEP: 59.610-280
DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE, Juiz Eleitoral da 31ª Zona
Eleitoral – CAMPO GRANDE/RN, nos termos do art. 51, §2º c/c art.84, inc. II e §1º da Resolução TSE nº
23.463/2015 determina que se cumpra a presente diligência, conforme a seguinte finalidade:
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INTIMAÇÃO de JOSÉ GILDENOR DA FONSECA, presidente do PSB de Triunfo Potiguar-RN, na
pessoa de seus advogados EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA e EDMAR EDUARDO DE MOURA VIEIRA para
suprir, em 03 (três) dias, as irregularidades indicadas no relatório emitido pela analista de contas, Diana Pedrosa
Lima, relativas a prestação de contas do candidato supramencionado, sob pena de indeferimento do pedido.
IRREGULARIDADE(S):
1) Apresentar justificativas acerca da conta bancária acima detectada pelo banco de dados da Justiça Eleitoral e
não declarada na prestação de contas.
2) Apresentar termo de doação de serviços advocatícios e contábeis ou apresentar prestação de contas
retificadora contabilizando o valor pago por tais serviços.

CUMPRA-SE, na forma da lei.

Campo Grande/RN, 08 de fevereiro de 2018.
DIANA PEDROSA LIMA
Analista Judiciária/Área Judiciária
Analista de Contas

41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 002 - ELIMINAÇÃO DOCUMENTOS
EDITAL 002/2018-41ZERN (Eliminação de Documentos – Prazo: 60 dias)
O Excelentíssimo Dr. DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURÍCIO, Juiz da 41ª Zona
Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos termos da Lei n.º
8.159/91, da Resolução TSE n.º 21.538/03, do Provimento n.º 2/2004 da Corregedoria Regional Eleitoral deste
Estado, bem como da Tabela de Temporalidade aprovada pela Resolução n.º 06/2011 – TRE/RN, a partir do 60º
(sexagésimo) dia subsequente a data de publicação deste Edital, se não houver oposição, o Cartório Eleitoral
eliminará os seguintes documentos constantes da relação de descarte, em anexo.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento ou cópias dos
documentos, mediante petição, desde que tenham respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do
pedido, dirigida ao Exmo. Sr. Juiz da 41ªZona Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral publicar o presente
Edital no DJE e em local de costume, neste cartório eleitoral.
Dado e passado no município de Alexandria, aos 31 dias do mês de janeiro do ano de 2018. Eu, _____ Diego
Marinheiro Cordenonse, servidor do cartório desta Zona, o digitei e conferi.

EDILSON CHAVES DE FREITAS
Juiz Eleitoral da 41ª ZE/RN – em substituição
ANEXO (EDITAL Nº 002/2018-41ZERN)
DOCUMENTO/ANO/ CÓDIGO (Anexo da Res. TRE-RN 6/2011)/TEMPO DE PRESERVAÇÃO
Formulários de RAE relativo a alistamento, transferência, revisão ou segunda via e respectivos PETEs/2011 e
anos anteriores/5000-2/5 anos
Edital / Relatórios extraídos do Elo correspondentes/2014 e anos anteriores/5000-0/2 anos
Guias de multas eleitorais pagas/2015 e anos anteriores/5000-2/1 ano
Relações de remessa de correspondência à EBCT/2013 e anos anteriores/300-3/2 anos Comunicações de
desfiliação partidária/2011 e anos anteriores/5000-2/2 anos
Ofícios comunicando óbito/2010 e anos anteriores/5000-2/6 anos
Cadernos de votação/Eleições 2008 e anteriores/5000-1/8 anos – Descartando-se a mais antiga somente após
retornar das seções eleitorais a mais recente.
Ata de mesa receptora de votos e justificativas/Eleições 2010 e anos anteriores/5000-1/5 anos até o próximo
pleito, contados do encerramento do pleito correspondente.
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Boletins de Urnas (BU’s)/Eleições 2012 e anos anteriores/5000-1/reservar até o pleito subsequente
Correspondência recebida/expedida/AR – relacionada à eleição – cartas de mesários/Eleições 2014 e anos
anteriores/5000-1/2 anos, pois os documentos não tem valor primário.
Correspondência recebida/expedida/AR – relacionada à atividade judiciária/2014 e anos anteriores/5000-0/2
anos, pois os documentos não tem valor primário.
Credenciamento de veículos para trabalhar na Eleição a serviço do Cartório eleitoral e Candidatos/Eleições 2014
e anteriores/5000-1/Preservar até o pleito subsequente.
Requerimento de justificativa eleitoral (eleitor)/Eleições 2014 e anteriores/5000-1/Preservar até o pleito
subsequente.
Ofício de conscritos/5000-2/2 anos
Requerimento de dispensa feito pelos mesários/Eleições 2014 e anos anteriores/5000-1/Preservar até o pleito
subsequente.
Meios magnéticos provenientes de urna eletrônica/Eleições 2010 e anteriores/5000-1/Permanecer no arquivo
corrente durante 60 dias após o trânsito em julgado da diplomação de todos os candidatos eleitos.
Títulos eleitorais não procurados pelos eleitores e respectivos PETE´s/2014 e anteriores/5000-1/Preservar até o
pleito subsequente.
Sobras de Eleição (Guia do Eleitor, Manual do Mesário, Relação de Eleitores e Relatórios de Vistorias)/Eleição
2014 e anteriores/5000-1/Descartar após a eleição, exceto aqueles que podem ser reutilizados.

42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 05/2018 ¿ 42ª ZE
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a), Dr(a). Edilson Chaves de Freitas, MM. Juiz(a) desta 42ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, a relação de todos os órgãos partidários que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser feita em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período:
1) Luís Gomes – Partido dos Trabalhadores – PT;
2) Luís Gomes – Partido da República – PR;
3) Luís Gomes – Partido Republicano da Ordem Social – PROS;
4) Major Sales – Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB;
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 Luís Gomes, ao(s) nove dia(s) do mês de fevereiro, do ano de dois mil e
dezoito (09/02/18). Eu, _____ Érlon Gonçalves de Brito Almeida, Chefe de Cartório, digitei o presente edital, e o
assino, DE ORDEM do(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.

Érlon Gonçalves de Brito Almeida
Chefe de Cartório
EDITAL N.º 06/2018 ¿ 42ª ZE
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a), Dr(a). Edilson Chaves de Freitas, MM. Juiz(a) desta 42ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
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. 31 da Resolução TSE nº 23.464/2015, que os Balanços Patrimoniais e as
Demonstrações de Resultado do Exercício das prestações de contas dos partidos políticos dos municípios
abaixo relacionados, referente ao exercício de 2016, foram apresentados a este Juízo e se encontram no
Cartório Eleitoral da 42ª Zona, disponíveis para exame e extração de cópias, sem ônus para a Justiça Eleitoral,
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por qualquer interessado, podendo o MPE ou qualquer partido político, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar do término do prazo deste Edital, impugnar, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação
nos termos do art. 31, §3º da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Paraná/RN: Partido Democratas
Paraná/RN: Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Major Sales/RN: Partido do Movimento Democrático Brasileiro
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, com prazo de 15(quinze)
dias para divulgação e de 05(cinco) dias para impugnação.
Dado e passado neste município de Luís Gomes, ao(s) nove dia(s) do mês de fevereiro, do ano de dois mil e
dezoito (09/02/18). Eu, _____ Érlon Gonçalves de Brito Almeida, Chefe de Cartório, digitei o presente edital, e o
assino, DE ORDEM do(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.

Érlon Gonçalves de Brito Almeida
Chefe de Cartório

44ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº 412-70.2016.6.20.0044
PROTOCOLO Nº 74507/2016.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
REQUERENTE: HILDENE ALVES BEZERRA.
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS – OAB/RN 3640.
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha eleitoral, no qual o(a) candidato(a) HILDENE ALVES
BEZERRA, já qualificado(a) nos autos em epígrafe, com fundamento na Lei 9.504/97 e na Resolução nº
23.463/2015 do TSE, prestou, perante este Juízo Eleitoral, as contas relativas à arrecadação e aplicação de
recursos nas Eleições Municipais de 2016.
Publicado o Edital de impugnação, transcorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.
A unidade técnica emitiu relatório técnico conclusivo pela aprovação da prestação de contas do(a) candidato(a),
apontando ressalva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou, também, pela aprovação das contas, com a ressalva
identificada.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Compulsando-se os autos, vê-se que as contas foram apresentadas tempestivamente e que o presente feito
obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.463/15, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Do exame do presente feito e do que consta no sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral observa-se a regularidade quanto à origem, arrecadação e aplicação dos recursos. Nenhuma
irregularidade passível de desaprovação das contas foi identificada. Não houve nenhuma impugnação ou notícia
de falsidade das mesmas.
A unidade técnica registrou apenas uma ressalva: o(a) candidato(a) não trouxe extratos definitivos com relação a
todo o período eleitoral. Porém, ao serem analisados extratos eletrônicos, extraídos do sistema da Justiça
Eleitoral, constatou-se não haver nenhuma irregularidade. Não obstante a Resolução do TSE trazer a
obrigatoriedade da apresentação de extratos bancários, vê-se que, no presente caso, não restou qualquer
prejuízo à análise técnica, não havendo motivo suficiente para registrar a ressalva apontada.
Assim sendo, diante do exposto, julgo APROVADAS AS CONTAS em apreço, do candidato(a) HILDENE ALVES
BEZERRA, que concorreu sob o número 12999, pelo PDT, no município de MONTE ALEGRE/RN, referente às
Eleições Municipais 2016, pelos termos do artigo 68, I, da Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal Superior
Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações
necessárias e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Cumpra-se.
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Monte Alegre/RN, 08 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 408-33.2016.6.20.0044
PROTOCOLO Nº 74501/2016.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
REQUERENTE: CLEDIVALDO ALEXANDRE DE PAIVA.
ADVOGADO: HOLANDA E MEDEIROS – ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE
ADVOGADOS – OAB/RN 559; JOSÉ WILLANY DE MEDEIROS COSTA – OAB/RN 6766; AMÉLIA HOLANDA
BATALHA DE MEDEIROS – OAB/RN 9506..
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha eleitoral, no qual o(a) candidato(a) CLEDIVALDO
ALEXANDRE DE PAIVA, já qualificado(a) nos autos em epígrafe, com fundamento na Lei 9.504/97 e na
Resolução nº 23.463/2015 do TSE, prestou, perante este Juízo Eleitoral, as contas relativas à arrecadação e
aplicação de recursos nas Eleições Municipais de 2016.
Publicado o Edital de impugnação, transcorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.
A unidade técnica emitiu relatório técnico conclusivo pela aprovação da prestação de contas do(a) candidato(a),
apontando ressalva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou, também, pela aprovação das contas, com a ressalva
identificada.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Compulsando-se os autos, vê-se que as contas foram apresentadas tempestivamente e que o presente feito
obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.463/15, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Do exame do presente feito e do que consta no sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral observa-se a regularidade quanto à origem, arrecadação e aplicação dos recursos. Nenhuma
irregularidade passível de desaprovação das contas foi identificada. Não houve nenhuma impugnação ou notícia
de falsidade das mesmas.
A unidade técnica registrou apenas uma ressalva: o(a) candidato(a) não trouxe extratos definitivos com relação a
todo o período eleitoral. Porém, ao serem analisados extratos eletrônicos, extraídos do sistema da Justiça
Eleitoral, constatou-se não haver nenhuma irregularidade. Não obstante a Resolução do TSE trazer a
obrigatoriedade da apresentação de extratos bancários, vê-se que, no presente caso, não restou qualquer
prejuízo à análise técnica, não havendo motivo suficiente para registrar a ressalva apontada.
Assim sendo, diante do exposto, julgo APROVADAS AS CONTAS em apreço, do candidato(a) CLEDIVALDO
ALEXANDRE DE PAIVA, que concorreu sob o número 55888, pelo PSD, no município de MONTE ALEGRE/RN,
referente às Eleições Municipais 2016, pelos termos do artigo 68, I, da Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal
Superior Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações
necessárias e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Cumpra-se.
Monte Alegre/RN, 08 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 416-10.2016.6.20.0044
PROTOCOLO Nº 74512/2016.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
REQUERENTE: JAIRA MARCELINO DA ROCHA.
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS – OAB/RN 3640.
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha eleitoral, no qual o(a) candidato(a) JAIRA
MARCELINO DA ROCHA, já qualificado(a) nos autos em epígrafe, com fundamento na Lei 9.504/97 e na
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Resolução nº 23.463/2015 do TSE, prestou, perante este Juízo Eleitoral, as contas relativas à arrecadação e
aplicação de recursos nas Eleições Municipais de 2016.
Publicado o Edital de impugnação, transcorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.
A unidade técnica emitiu relatório técnico conclusivo pela aprovação da prestação de contas do(a) candidato(a),
apontando ressalva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou, também, pela aprovação das contas, com a ressalva
identificada.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Compulsando-se os autos, vê-se que as contas foram apresentadas tempestivamente e que o presente feito
obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.463/15, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Do exame do presente feito e do que consta no sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral observa-se a regularidade quanto à origem, arrecadação e aplicação dos recursos. Nenhuma
irregularidade passível de desaprovação das contas foi identificada. Não houve nenhuma impugnação ou notícia
de falsidade das mesmas.
A unidade técnica registrou apenas uma ressalva: o(a) candidato(a) não trouxe extratos definitivos com relação a
todo o período eleitoral. Porém, ao serem analisados extratos eletrônicos, extraídos do sistema da Justiça
Eleitoral, constatou-se não haver nenhuma irregularidade. Não obstante a Resolução do TSE trazer a
obrigatoriedade da apresentação de extratos bancários, vê-se que, no presente caso, não restou qualquer
prejuízo à análise técnica, não havendo motivo suficiente para registrar a ressalva apontada.
Assim sendo, diante do exposto, julgo APROVADAS AS CONTAS em apreço, do candidato(a) JAIRA
MARCELINO DA ROCHA, que concorreu sob o número 12000, pelo PDT, no município de MONTE
ALEGRE/RN, referente às Eleições Municipais 2016, pelos termos do artigo 68, I, da Resolução nº 23.463/2015
do Tribunal Superior Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, procedam-se as
anotações necessárias e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Cumpra-se.
Monte Alegre/RN, 08 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 427-39.2016.6.20.0044
PROTOCOLO Nº 74526/2016.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
REQUERENTE: LILIANE BARBOSA DE FREITAS GOMES.
ADVOGADO: HOLANDA E MEDEIROS – ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE
ADVOGADOS – OAB/RN 559; JOSÉ WILLANY DE MEDEIROS COSTA – OAB/RN 6766; AMÉLIA HOLANDA
BATALHA DE MEDEIROS – OAB/RN 9506..
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha eleitoral, no qual o(a) candidato(a) LILIANE
BARBOSA DE FREITAS GOMES, já qualificado(a) nos autos em epígrafe, com fundamento na Lei 9.504/97 e na
Resolução nº 23.463/2015 do TSE, prestou, perante este Juízo Eleitoral, as contas relativas à arrecadação e
aplicação de recursos nas Eleições Municipais de 2016.
Publicado o Edital de impugnação, transcorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.
A unidade técnica emitiu relatório técnico conclusivo pela aprovação da prestação de contas do(a) candidato(a),
apontando ressalva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou, também, pela aprovação das contas, com a ressalva
identificada.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Compulsando-se os autos, vê-se que as contas foram apresentadas tempestivamente e que o presente feito
obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.463/15, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Do exame do presente feito e do que consta no sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral observa-se a regularidade quanto à origem, arrecadação e aplicação dos recursos. Nenhuma
irregularidade passível de desaprovação das contas foi identificada. Não houve nenhuma impugnação ou notícia
de falsidade das mesmas.
A unidade técnica registrou apenas uma ressalva: o(a) candidato(a) não trouxe extratos definitivos com relação a
todo o período eleitoral. Porém, ao serem analisados extratos eletrônicos, extraídos do sistema da Justiça
Eleitoral, constatou-se não haver nenhuma irregularidade. Não obstante a Resolução do TSE trazer a
obrigatoriedade da apresentação de extratos bancários, vê-se que, no presente caso, não restou qualquer
prejuízo à análise técnica, não havendo motivo suficiente para registrar a ressalva apontada.
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Assim sendo, diante do exposto, julgo APROVADAS AS CONTAS em apreço, do candidato(a) LILIANE
BARBOSA DE FREITAS GOMES, que concorreu sob o número 55444, pelo PSD, no município de MONTE
ALEGRE/RN, referente às Eleições Municipais 2016, pelos termos do artigo 68, I, da Resolução nº 23.463/2015
do Tribunal Superior Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, procedam-se as
anotações necessárias e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Cumpra-se.
Monte Alegre/RN, 08 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 514-25.2016.6.20.0044
PROTOCOLO Nº 74511/2016.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
REQUERENTE: JAELSON MOREIRA DA SILVA.
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS – OAB/RN 3640.
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha eleitoral, no qual o(a) candidato(a) JAELSON
MOREIRA DA SILVA, já qualificado(a) nos autos em epígrafe, com fundamento na Lei 9.504/97 e na Resolução
nº 23.463/2015 do TSE, prestou, perante este Juízo Eleitoral, as contas relativas à arrecadação e aplicação de
recursos nas Eleições Municipais de 2016.
Publicado o Edital de impugnação, transcorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.
A unidade técnica emitiu relatório técnico conclusivo pela aprovação da prestação de contas do(a) candidato(a),
apontando ressalva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou, também, pela aprovação das contas, com a ressalva
identificada.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Compulsando-se os autos, vê-se que as contas foram apresentadas tempestivamente e que o presente feito
obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.463/15, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Do exame do presente feito e do que consta no sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral observa-se a regularidade quanto à origem, arrecadação e aplicação dos recursos. Nenhuma
irregularidade passível de desaprovação das contas foi identificada. Não houve nenhuma impugnação ou notícia
de falsidade das mesmas.
A unidade técnica registrou apenas uma ressalva: o(a) candidato(a) não trouxe extratos definitivos com relação a
todo o período eleitoral. Porém, ao serem analisados extratos eletrônicos, extraídos do sistema da Justiça
Eleitoral, constatou-se não haver nenhuma irregularidade. Não obstante a Resolução do TSE trazer a
obrigatoriedade da apresentação de extratos bancários, vê-se que, no presente caso, não restou qualquer
prejuízo à análise técnica, não havendo motivo suficiente para registrar a ressalva apontada.
Assim sendo, diante do exposto, julgo APROVADAS AS CONTAS em apreço, do candidato(a) JAELSON
MOREIRA DA SILVA, que concorreu sob o número 19555, pelo PTN, no município de MONTE ALEGRE/RN,
referente às Eleições Municipais 2016, pelos termos do artigo 68, I, da Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal
Superior Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações
necessárias e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Cumpra-se.
Monte Alegre/RN, 08 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 436-98.2016.6.20.0044
PROTOCOLO Nº 74537/2016.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
REQUERENTE: TASIA SOUZA PAIVA DE ARAÚJO.
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS – OAB/RN 3640.
SENTENÇA
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Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha eleitoral, no qual o(a) candidato(a) TASIA SOUZA
PAIVA DE ARAÚJO, já qualificado(a) nos autos em epígrafe, com fundamento na Lei 9.504/97 e na Resolução nº
23.463/2015 do TSE, prestou, perante este Juízo Eleitoral, as contas relativas à arrecadação e aplicação de
recursos nas Eleições Municipais de 2016.
Publicado o Edital de impugnação, transcorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.
A unidade técnica emitiu relatório técnico conclusivo pela aprovação da prestação de contas do(a) candidato(a),
apontando ressalva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou, também, pela aprovação das contas, com a ressalva
identificada.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Compulsando-se os autos, vê-se que as contas foram apresentadas tempestivamente e que o presente feito
obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.463/15, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Do exame do presente feito e do que consta no sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral observa-se a regularidade quanto à origem, arrecadação e aplicação dos recursos. Nenhuma
irregularidade passível de desaprovação das contas foi identificada. Não houve nenhuma impugnação ou notícia
de falsidade das mesmas.
A unidade técnica registrou apenas uma ressalva: o(a) candidato(a) não trouxe extratos definitivos com relação a
todo o período eleitoral. Porém, ao serem analisados extratos eletrônicos, extraídos do sistema da Justiça
Eleitoral, constatou-se não haver nenhuma irregularidade. Não obstante a Resolução do TSE trazer a
obrigatoriedade da apresentação de extratos bancários, vê-se que, no presente caso, não restou qualquer
prejuízo à análise técnica, não havendo motivo suficiente para registrar a ressalva apontada.
Assim sendo, diante do exposto, julgo APROVADAS AS CONTAS em apreço, do candidato(a) TASIA SOUZA
PAIVA DE ARAÚJO, que concorreu sob o número 15115, pelo PMDB, no município de MONTE ALEGRE/RN,
referente às Eleições Municipais 2016, pelos termos do artigo 68, I, da Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal
Superior Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações
necessárias e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Cumpra-se.
Monte Alegre/RN, 08 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 405-78.2016.6.20.0044
PROTOCOLO Nº 74498/2016.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
REQUERENTE: ALBAMI FERREIRA DE FREITAS.
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS – OAB/RN 3640.
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha eleitoral, no qual o(a) candidato(a) ALBAMI
FERREIRA DE FREITAS, já qualificado(a) nos autos em epígrafe, com fundamento na Lei 9.504/97 e na
Resolução nº 23.463/2015 do TSE, prestou, perante este Juízo Eleitoral, as contas relativas à arrecadação e
aplicação de recursos nas Eleições Municipais de 2016.
Publicado o Edital de impugnação, transcorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.
A unidade técnica emitiu relatório técnico conclusivo pela aprovação da prestação de contas do(a) candidato(a),
apontando ressalva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou, também, pela aprovação das contas, com a ressalva
identificada.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Compulsando-se os autos, vê-se que as contas foram apresentadas tempestivamente e que o presente feito
obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.463/15, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Do exame do presente feito e do que consta no sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral observa-se a regularidade quanto à origem, arrecadação e aplicação dos recursos. Nenhuma
irregularidade passível de desaprovação das contas foi identificada. Não houve nenhuma impugnação ou notícia
de falsidade das mesmas.
A unidade técnica registrou apenas uma ressalva: o(a) candidato(a) não trouxe extratos definitivos com relação a
todo o período eleitoral. Porém, ao serem analisados extratos eletrônicos, extraídos do sistema da Justiça
Eleitoral, constatou-se não haver nenhuma irregularidade. Não obstante a Resolução do TSE trazer a
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obrigatoriedade da apresentação de extratos bancários, vê-se que, no presente caso, não restou qualquer
prejuízo à análise técnica, não havendo motivo suficiente para registrar a ressalva apontada.
Assim sendo, diante do exposto, julgo APROVADAS AS CONTAS em apreço, do candidato(a) ALBAMI
FERREIRA DE FREITAS, que concorreu sob o número 15315, pelo PMDB, no município de MONTE
ALEGRE/RN, referente às Eleições Municipais 2016, pelos termos do artigo 68, I, da Resolução nº 23.463/2015
do Tribunal Superior Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, procedam-se as
anotações necessárias e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Cumpra-se.
Monte Alegre/RN, 08 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
DECISÕES E DESPACHOS

NOTÍCIA-CRIME n.º 37-35.2017.6.20.0044
PROTOCOLO N.º 19.530/2017
NOTICIANTE: AIRTON COSTA FILHO, OAB/RN n.º 8909.
NOTICIADO: CLAUDEMIR FIGUEIREDO DE FREITAS.
Advogados: ARMANDO ROBERTO HOLANDA LEITE, OAB/RN n.º 532;
PAULO HENRIQUE MARQUES SOUTO, OAB/RN n.º 3439.
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de notícia de ilícito eleitoral, na qual o NOTICIANTE, AIRTON COSTA FILHO, informou ato com “grave
erro processual” ou “fraude”, posto que fora juntada uma procuração dando-lhe poderes para advogar nos autos
da PRESTAÇÃO DE CONTAS n.º 478-50.2016.6.20.0044, não obstante o mesmo alegar não ter sido contrato
para advogar em benefício do NOTICIADO, CLAUDEMIR FIGUEIREDO DE FREITAS, no citado processo.
Conferido prazo para manifestação, o NOTICIADO veio aos autos, porém, sem trazer nenhum elemento que
pudesse infirmar as alegações do NOTICIANTE.
O Ministério Público, instado a se pronunciar, manifestou-se no sentido de haver a necessidade de
aprofundamento das investigações, pugnando, para tanto, pela requisição de inquérito a Polícia Federal para
apuração de eventual crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.
De fato, o art. 350 do Código Eleitoral estabelece que “Art. 350. Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais: Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular.” Não há, nos
autos, a princípio, elementos que permitam descartar a hipótese formulada pelo NOTICIANTE.
Havendo, portanto, indícios de cometimento de ato ilícito, DEFIRO o pleito do MINISTÉRIO PÚBLICO, e
determino o encaminhamento dos autos a Polícia Federal, requisitando a abertura de INQUÉRITO POLICIAL
para apuração de eventual delito do art. 350 do Código Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumprase.
Monte Alegre, RN, 07.02.2018.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
INQUÉRITO POLICIAL n.º 42-57.2017.6.20.0044
PROTOCOLO N.º 20.267/2017
INDICIADOS: SEM INDICIADOS.
Advogado: JEFFERSON MASSUD ALVES, OAB/RN 9897-B.
Município de procedência: BREJINHO/RN.
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL instaurado para apurar fatos relacionados a captação ilícita de sufrágio,
supostamente perpetrada pela candidata a vice-prefeita NELBE MARIA DAMÁSIO VIEGAS, pelo candidato a
vereador DIOGO MEDEIROS DE LIMA, e por IVANILDE MATIAS XAVIER MEDEIROS, nas eleições municipais
2016, em Brejinho/RN.
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Consta que foram expedidos mandados de busca e apreensão e que nada foi encontrado em poder de NELBE
VIEGAS e IVANILDE MATIAS, sendo encontrado apenas valores com DIOGO LIMA (R$ 15.400,00), porém, não
se identificou nenhum liame material com o crime do artigo 299 do Código Eleitoral.
Nas diligências efetuadas pela Polícia Federal não se conseguiu determinar especificamente eleitores que
tenham recebido vantagens ou promessas de benesses, para o fim específico de compra/venda de votos. Não
obstante ter sido encontrado um bilhete com DIOGO M. DE LIMA, não se conseguiu estabelecer um liame com a
suposta pessoa de nome “RENATO”, onde há a referência a um milheiro de tijolos e votos, não se conseguindo
identificar quem seria.
Ao final, o Ministério Público opinou pela falta de justa causa para a ação penal, uma vez que inexiste prova da
autoria e materialidade do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral.
Vieram, então, os autos conclusos.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
De fato, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral segue no sentido de exigir além de prova robusta, a
identificação dos corruptores passivos, para o prosseguimento da ação penal pelo crime do art. 299 do Código
Eleitoral (compra de votos), conforme se pode ver abaixo:
“[...] Ação penal. Art. 299 do código eleitoral. Corrupção eleitoral. Ausência de prova inequívoca. Absolvição. Art.
386, VII, do CPP. 1. A condenação pelo crime de corrupção eleitoral deve amparar-se em prova robusta na qual
se demonstre, de forma inequívoca, a prática do fato criminoso pelo réu. 2. No caso dos autos, não houve provas
aptas a comprovar a autoria do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, pois os dois depoimentos
prestados em juízo mostraram-se contraditórios [...].”
(Ac. de 17.3.2015 no AgR-AgR-REspe nº 569549, rel. Min. João Otávio de Noronha.)
“Habeas corpus. Crime de corrupção eleitoral. Eleições de 2004. Prefeito. Distribuição de cartões-saúde e itens
escolares. Ausência. Individualização. Eleitor. Falta de demonstração. Dolo específico. Inexistência. Justa causa.
Trancamento. Ação penal. Ordem concedida. 1. Para a configuração do crime de corrupção eleitoral, além de ser
necessária a ocorrência de dolo específico, qual seja, obter ou dar voto, conseguir ou prometer abstenção, é
necessário que a conduta seja direcionada a eleitores identificados ou identificáveis e que o corruptor eleitoral
passivo seja pessoa apta a votar. Precedentes. 2. Na espécie, os supostos corruptores passivos nem mesmo
seriam identificáveis, porquanto a distribuição de itens escolares e cartões-saúde - decorrentes de programas
sociais custeados pela Prefeitura, então chefiada pelo ora impetrante - teria alcançado mais da metade da
população, consoante se extrai dos termos da denúncia, o que afasta o dolo específico. 3. Ordem concedida
para trancar a ação penal.
(Ac. de 11.6.2013 no HC nº 69358, rel. Min. Dias Toffoli.)
“[...] 1. Para a configuração do crime de corrupção eleitoral, além de ser necessária a ocorrência de dolo
específico, qual seja, obter ou dar voto, conseguir ou prometer abstenção, é necessário que a conduta seja
direcionada a eleitores identificados ou identificáveis, e que o corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a votar.
Precedentes. 2. Na espécie, a denúncia aponta, de forma genérica, como beneficiárias, pessoas ligadas
politicamente ao paciente, então prefeito municipal, ao indicar que ‘[...] dentre os beneficiários constam
vereadores, parentes, candidatos a cargos eletivos e outros eleitores com alguma ligação com a coligação do
então prefeito no pleito eleitoral de 2008, conforme fls. 188/196’ (fl. 23). 3. Não há falar em corrupção eleitoral
mediante dádiva em troca do voto de pessoas que, diante do que se percebe na descrição da denúncia, já
seriam correligionárias do denunciado, o que afasta a justa causa para a ação penal. 4. Ordem concedida para
trancar a ação penal.
(Ac. de 14.2.2013 no HC nº 81219, rel. Min. Dias Toffoli.)
No caso sob exame, não houve, de fato, identificação da suposta pessoa que teria recebido a benesse, não se
conseguindo indícios suficientes da materialidade e autoria do delito eleitoral (artigo 299).
Logo, não há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, tendo sido infrutíferas as diligências para
se identificar eventual corruptor passivo, devem ser arquivados os presentes autos.
Logo, em consonância com o entendimento do Ministério Público, tendo em vista a falta de justa causa para o
prosseguimento do presente INQUÉRITO, determino o seu ARQUIVAMENTO. Expeça-se, assim que pedido
pelo interessado DIOGO MEDEIROS DE LIMA, alvará judicial para liberação da quantia apreendida (fl. 53).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se (por meio do DJe). Cumpra-se.
Monte Alegre, RN, 09.02.2018.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral

45ª ZONA ELEITORAL
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EDITAIS

EDITAL N.º 08/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Eduardo Neri Negreiros, Juiz Eleitoral da 45ª ZONA, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, de acordo com o que
determina o Código Eleitoral Brasileiro (Lei nº 4.737, de 17/07/1965) foram requeridos os ALISTAMENTOS,
TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES e SEGUNDAS VIAS no período de 02/02/2018 a 09/02/2018 nos municípios de
Felipe Guerra, Itaú, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo conforme relatório disponível no Cartório Eleitoral.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente edital que será afixado
no local de costume, no Cartório Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 45ª Zona Eleitoral – APODI (RN), aos 09 (nove) dias do mês de
fevereiro do ano de 2018, eu, __________ Joelson Marlos do Amaral, servidor requisitado, o digitei.
Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros
Chefe de Cartório Eleitoral da 45ª Zona

46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE TITULOS DEFERIDOS
E D I T A L Nº 005/2018-46ªZE

O Excelentíssimo Senhor Peterson Fernandes Braga, Juiz Eleitoral desta 46ª Zona, em substituição legal, no uso
de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER aos presidentes de partidos políticos, nos termos dos arts. 17 e 18 da Resolução/TSE n.º
21.538/2003 que, para fins de recurso, no prazo de 10 (dez) dias, fica divulgada a relação, a qual encontra-se no
mural do Cartório Eleitoral, de inscrições eleitorais DEFERIDAS por este Juízo, cujos requerentes fizeram
pedidos de INSCRIÇÃO ou TRANSFERÊNCIA no período de 16.01.2018 a 31.01.2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a chefe do cartório publicar o presente
EDITAL no diário da justiça eletrônico (Dje) e afixar cópia no mural do cartório eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Ceará-Mirim/RN, aos nove dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito
(2018), Eu, Paulo Roberto Almeida e Silva, Chefe de Cartório da 46ª Zona digitei o presente edital.

Cleudson de Araújo Vale
Juiz da 46ª Zona Eleitoral

47ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

INTIMAÇÃO
Processo n° 80-60.2017.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido da República/PR de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN 7719)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de contas regularizadora do Partido da República do Município de Alto do
Rodrigues/RN, referente ao exercício financeiro de 2016.
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O partido acima mencionado, após as contas do referido exercício terem sido julgadas não prestadas no
processo nº 45-03.2017.6.20.0047 (autos apensados), apresentou a prestação de contas regularizadora.
Publicado edital (fls. 46v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 46v). A unidade técnica concluiu pela
aprovação das contas (fls. 47). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela
aprovação das contas apresentadas (fls. 48/49).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 30 e seguintes da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, dispõe que os
partidos políticos devem, através dos seus órgãos nacionais, regionais e municipais, manter escrituração
contábil, permitindo o conhecimento da origem de suas receitas, bem como enviar à Justiça Eleitoral, até o dia
30 de abril do ano seguinte, o balanço contábil do exercício findo:
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. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou
auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38;
III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e
fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais;
IV - entidade de classe ou sindical.
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.
Já o art. 59 da Res. TSE nº 23464/2015, que trata das finanças e contabilidade dos partidos dispõe o seguinte:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os Orgaos partidários podem
requerer a regularizacao da situação de inadimplência para suspender as consequencias previstas no caput e no
§ 21 do art. 48 desta resolução.
No Parecer ofertado pelo Cartório Eleitoral, foi verificada a movimentação financeira do partido no exercício
2016, devidamente registrada, não havendo inconsistências ou irregularidades.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, e com fundamento no art. 30 e seguintes da Lei 9.096/1995 e no art. 46, I da Resolução TSE nº
23.464/2015, recebo e julgo aprovadas as contas apresentadas pelo Partido da República – PR do Município de
Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 08 de Fevereiro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Processo n° 81-45.2017.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido Democratas/DEM de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN 7719)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de contas regularizadora do Partido Democratas do Município de Alto do
Rodrigues/RN, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido acima mencionado, após as contas do referido exercício terem sido julgadas não prestadas no
processo nº 44-18.2017.6.20.0047 (autos apensados), apresentou a prestação de contas regularizadora.
Publicado edital (fls. 53v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 54). A unidade técnica concluiu pela
aprovação das contas (fls. 57). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela
aprovação das contas apresentadas (fls. 58/59).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 30 e seguintes da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, dispõe que os
partidos políticos devem, através dos seus órgãos nacionais, regionais e municipais, manter escrituração
contábil, permitindo o conhecimento da origem de suas receitas, bem como enviar à Justiça Eleitoral, até o dia
30 de abril do ano seguinte, o balanço contábil do exercício findo:
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. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou
auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
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II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38;
III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e
fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais;
IV - entidade de classe ou sindical.
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.
Já o art. 59 da Res. TSE nº 23464/2015, que trata das finanças e contabilidade dos partidos dispõe o seguinte:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os Orgaos partidários podem
requerer a regularizacao da situação de inadimplência para suspender as consequencias previstas no caput e no
§ 21 do art. 48 desta resolução.
No Parecer ofertado pelo Cartório Eleitoral, foi verificada a movimentação financeira do partido no exercício
2016, devidamente registrada, não havendo inconsistências ou irregularidades.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, e com fundamento no art. 30 e seguintes da Lei 9.096/1995 e no art. 46, I da Resolução TSE nº
23.464/2015, recebo e julgo aprovadas as contas apresentadas pelo Partido Democratas – DEM do Município de
Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 08 de Fevereiro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

Processo n° 79-75.2017.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido Solidariedade/SD de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN 7719)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de contas regularizadora do Partido Solidariedade do Município de Alto do
Rodrigues/RN, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido acima mencionado, após as contas do referido exercício terem sido julgadas não prestadas no
processo nº 42-48.2017.6.20.0047 (autos apensados), apresentou a prestação de contas regularizadora.
Publicado edital (fls. 53v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 54). A unidade técnica concluiu pela
aprovação das contas (fls. 57). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela
aprovação das contas apresentadas (fls. 58/59).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 30 e seguintes da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, dispõe que os
partidos políticos devem, através dos seus órgãos nacionais, regionais e municipais, manter escrituração
contábil, permitindo o conhecimento da origem de suas receitas, bem como enviar à Justiça Eleitoral, até o dia
30 de abril do ano seguinte, o balanço contábil do exercício findo:
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. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou
auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38;
III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e
fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais;
IV - entidade de classe ou sindical.
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.
Já o art. 59 da Res. TSE nº 23464/2015, que trata das finanças e contabilidade dos partidos dispõe o seguinte:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os Orgaos partidários podem
requerer a regularizacao da situação de inadimplência para suspender as consequencias previstas no caput e no
§ 21 do art. 48 desta resolução.
No Parecer ofertado pelo Cartório Eleitoral, foi verificada a movimentação financeira do partido no exercício
2016, devidamente registrada, não havendo inconsistências ou irregularidades.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, e com fundamento no art. 30 e seguintes da Lei 9.096/1995 e no art. 46, I da Resolução TSE nº
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23.464/2015, recebo e julgo aprovadas as contas apresentadas pelo Partido Solidariedade – SD do Município de
Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 08 de Fevereiro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

Processo n° 78-90.2017.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido Socialista Brasileiro/PSB de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN 7719)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de contas regularizadora do Partido Socialista Brasileiro do Município de Alto
do Rodrigues/RN, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido acima mencionado, após as contas do referido exercício terem sido julgadas não prestadas no
processo nº 41-63.2017.6.20.0047 (autos apensados), apresentou a prestação de contas regularizadora.
Publicado edital (fls. 58v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 59). A unidade técnica concluiu pela
aprovação das contas (fls. 62). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela
aprovação das contas apresentadas (fls. 63/64).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 30 e seguintes da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, dispõe que os
partidos políticos devem, através dos seus órgãos nacionais, regionais e municipais, manter escrituração
contábil, permitindo o conhecimento da origem de suas receitas, bem como enviar à Justiça Eleitoral, até o dia
30 de abril do ano seguinte, o balanço contábil do exercício findo:
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. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou
auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38;
III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e
fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais;
IV - entidade de classe ou sindical.
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.
Já o art. 59 da Res. TSE nº 23464/2015, que trata das finanças e contabilidade dos partidos dispõe o seguinte:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os Orgaos partidários podem
requerer a regularizacao da situação de inadimplência para suspender as consequencias previstas no caput e no
§ 21 do art. 48 desta resolução.
No Parecer ofertado pelo Cartório Eleitoral, foi verificada a movimentação financeira do partido no exercício
2016, devidamente registrada, não havendo inconsistências ou irregularidades.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, e com fundamento no art. 30 e seguintes da Lei 9.096/1995 e no art. 46, I da Resolução TSE nº
23.464/2015, recebo e julgo aprovadas as contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB do
Município de Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 08 de Fevereiro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

Processo n° 82-30.2017.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido Social Democrata Cristão/PSDC de Pendências e outros
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Advogado: Anna Carla Padilha de Araújo (OAB/RN 10556)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Declaração de ausência de movimentação de recursos do Partido Social Democrata
Cristão do Município de Pendências/RN, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido acima mencionado, notificado nos termos do Art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015 (fls. 05),
apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Publicado edital (fls. 08v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 08v). A unidade técnica concluiu pela
aprovação das contas (fls. 09). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela
aprovação das contas apresentadas (fls. 10/11).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma da Justiça Eleitoral receber as contas partidárias quando não há movimentação de recursos financeiros
ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro:
“§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”.
Assim, tem o partido político a faculdade de informar à Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através de cessão gratuita de espaços físicos na residência de membros diretores.
Para esses casos, a nova legislação dispensou a prestação de contas.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
Fundo Partidário, há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, e com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995 e no art. 46, I da Resolução TSE nº
23.464/2015, recebo e declaro a validade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do Partido
Socialismo e Liberdade – PSOl, do Município de Pendências/RN, referente ao exercício 2016, inclusive para que
surtam os efeitos equivalentes à prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da citada
Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 08 de Fevereiro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

DECISÕES E DESPACHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2016
Processo nº5-84.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual
Requerentes: Partido do Movimento Democrático Brasileiro/PMDB (Alto do Rodrigues/RN) e outros
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN 7719)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015 (Minirreforma
Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.464/2015, e nos termos do art. 59 da Res. TSE nº 23.464/2015,
recebo o presente requerimento de regularização de prestação de contas referente ao exercício 2016,
DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º;
A colheita e certificação nos autos 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;
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A manifestação do Cartório Eleitoral sobre as diligências anteriormente determinadas e a elaboração de Parecer
técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
Apensem-se os autos mencionados na Certidão retro, referente à ausência de prestação de contas anual do
partido requerente.
Publique-se.
Pendências/RN, 08 de Fevereiro de 2018
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

50ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PET n.º 75-35.2017.6.20.0048
Assunto: Requerimento de Regularização
Requerente: Ayonara Dyetche Alves dos Santos
Advogado(a): Genilson José da Cruz (OAB - RN n.º 11.945)
Registro n.º 001/2018
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. REQUERIMENTO
REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. INDEFERIMENTO.

DE

Trata-se de requerimento de regularização apresentado pela candidata Ayonara Dyetche Alves dos
Santos, a qual teve suas contas de campanha ao cargo de vereador, no município de Parnamirim, julgadas não
prestadas.
Regularmente intimada para apresentar o Extrato de Prestação de Contas Final gerado pelo SPCE, a
prestadora não se manifestou.
É o relatório abreviado. DECIDO.
O requerimento de regularização deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art.
48 da Resolução TSE n.º23463/2015 e observar o rito previsto para o processamento da prestação de contas, no
que couber, para verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e
da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Nesse sentido, relevante destacar que o art. 49 da Resolução TSE nº23.463/2015 determina que a
elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na Internet, o qual emitirá o Extrato de Prestação de
Contas, certificando a entrega eletrônica.
O referido extrato é a garantia de que o prestador utilizou o sistema disponibilizado pela Justiça Eleitoral
para prestação de contas eleitorais.
Conforme dispõe o art. 50, §4º e §5º da Resolução TSE nº23.463/2015, a ausência desse documento
ou a divergência entre seu número de controle e os dados constantes da base da justiça eleitoral impossibilita a
recepção das contas e implica no seu julgamento como não prestadas.
Destarte, tendo em vista a ausência do Extrato de Prestação de Contas, documento obrigatório,
essencial ao recebimento das contas eleitorais, INDEFIRO o presente requerimento de regularização
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo DJE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa nos registros.
Parnamirim/RN, 09 de fevereiro de 2018.
Manuela de Alexandria Fernandes Barbosa
Juíza Eleitoral
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(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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