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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

RECURSO ELEITORAL Nº 507-91.2016.6.20.0047 - CLASSE 30ª
RECORRENTE(S)S: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS: CELDO VICTOR QUEIROZ CORREIA, JOSE ROSSITER ARAUJO BRAULINO, VINICIUS
FERNANDES COSTA MAIA, LEONARDO DIAS DE ALMEIDA, ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES E CESAR
AUGUSTO DA COSTA ROCHA
RECORRENTE(S)S: JOSÉ MARIA ALVES BEZERRA
ADVOGADOS: CELDO VICTOR QUEIROZ CORREIA, JOSE ROSSITER ARAUJO BRAULINO, VINICIUS
FERNANDES COSTA MAIA, LEONARDO DIAS DE ALMEIDA, ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES E CESAR
AUGUSTO DA COSTA ROCHA
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO CHEGOU A HORA DE MUDAR I (PSD / PT / PR / PRB / PHS / PP)
ADVOGADOS: MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES SANTANA E FELIPE AUGUSTO CORTEZ M. DE
MEDEIROS
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - TESES AUTORAIS DE
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS E DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDOS
JULGADOS PROCEDENTES PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE - GRAVES ILÍCITOS IMPUTADOS EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Restou comprovado não só que o valor doado à campanha foi muito superior ao patrimônio declarado pelo
candidato, mas também a indisponibilidade financeira do candidato em doar a importância de R$ 18.233,08 em
face dos rendimentos até então por ele auferidos.
Da análise dos autos, é possível verificar que os rendimentos auferidos pelos doadores revelam-se incompatíveis
com as doações por eles realizadas, sendo malferido o princípio da moralidade e da lisura das disputas
eleitorais.
As doações realizadas por pessoas jurídicas, inclusive sob a forma indireta, é completamente vedada pela norma
de regência hodierna (art. 25, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015).
Na espécie, resta demonstrada a arrecadação ilícita de recursos mediante a falta de capacidade patrimonial de
doadores, recebimento de recursos de origem não identificada e fonte vedada, com relevância suficiente para
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atrair a incidência do art. 30-A da Lei das Eleições, mostrando-se inadequado o emprego dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Ademais, no contexto em que realizada dita ilicitude, em montante que representou cerca de 23,27% do valor
total da campanha dos investigados, em um município do interior do Estado, com aproximadamente 9.960
eleitores, em que a diferença de votos entre os dois primeiros colocados foi de apenas 104 votos, decerto que
restou afetada sobremaneira a normalidade e legitimidade das eleições, revestindo de gravidade suficiente a
atrair as sanções do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, dentre as quais, a inelegibilidade.
Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO, ACORDAM os
Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em
consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator e das notas de julgamento, partes integrantes da presente decisão. O Juiz Wlademir
Capistrano declarou o seu impedimento para atuar no presente feito, sendo substituído pela Juíza Adriana
Magalhães. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 05 de fevereiro de 2019.
DES. CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO - RELATOR

ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
RESUMO DE DIÁRIAS

RESUMO DE DIÁRIAS Nº 06/2019

Protocolo PAE n° 786/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
Para
Período
TEC JUD /
14/02/19
ALMERINDA
CAICÓ NATAL /
FC-01
a
ROSEANE ALMEIDA
/ RN
RN
ASSIST I
15/02/19

Valor
Diárias unit.

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

420,0
0

630,0
0

82,74 547,26

1,5

630,0
0

TOTAL

Vlr
LIQUIDO

82,74 547,26

Apresentação de exames periódicos em 2019
Protocolo PAE n° 18229/2018
Cargo/
SERVIDOR
De
Para
Funcao
ANALIST
MARCOS FLAVIO
JUD
/ NATAL / BRASÍLIA
NASCIMENTO
/ DF
CJ-3
- RN
MAIA
SEC
TOTAL

Período
12/02/19
a
15/02/19

Diár
ias

Valor
unit.

Trasla Valor
do
Bruto

Aux.
Alim.

3,5

420,00

280,0
0

1.750,
165,48
00

280,0
0

1.750,
165,48
00

Vlr
LIQUIDO
1.584,52

1.584,52

Encontro de Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, nos dias 13 e 14.02.2019, das 9h às 18h, no
Edifício Sede do TSE, em Brasília/DF.
Protocolo PAE n° 15698/2018
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JOAO
MILTON TEC
CHAVES JOCA
JUD

De
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Diári Valor
as
unit.

Para

Período
18/11/18
a
JOÃO
MACAU / 19/11/18
CÂMARA /
RN
09/11/18
RN
a
17/11/18

Valor
Bruto

1,5

336,00 504,00

8,5

336,00

2.856,0
0
3.360,0
0

TOTAL

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

41,37

462,63

206,85

2.649,15

248,22

3.111,78

Substituição Chefia do Cartório da 30ª Zona Eleitoral - Macau/RN, de 09 a 18 de novembro de 2018, para as Eleições
Suplementares em Guamaré/RN.
Protocolo PAE n° 18838/2018
Cargo/
Funcao
SERVIDOR
De
Para
Período
TEC JUD /
09/01/19
DIEGO CARNEIRO DE FC-06
NATAL /
- NOVA
a
MEDEIROS
CHEFE DE CRUZ / RN RN
09/01/19
CART ELEIT
TOTAL

Diári Valor
as
unit.
0,5

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUI
DO

420,00 210,00 41,37

168,63

210,00 41,37

168,63

Valor
Bruto

Vlr
LIQUI
DO

Reunião - DG - Eleição Suplementar Passa e Fica/RN - 09/01/2018
Protocolo PAE n° 568/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
Para
Período
TEC JUD / FC07/02/19
MARIANA NELSON DE 06 - CHEFE DE JUCURU NATAL /
a
ARAUJO
TU / RN RN
CART
08/02/19
ELEITORAL
TOTAL

Diári
as
Valor
unit.
1,5

Aux.
Alim.

420,00 630,00 82,74

547,26

630,00 82,74

547,26

Apresentação de exames junto à SAMS em 07/02/2019 às 13h.
Protocolo PAE n° 17666/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
CORNÉLIO ALVES DE MEMB
AZEVEDO NETO
RO

De
NAT
AL /
RN

Para
BELO
HORIZON
TE / MG

Periodo
20/02/19
/
23/02/19

Diari
as

Valor
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

3,5

700,0
0

0,00

2.450,00

190,89 2.259,11

0,00

2.450,00

190,89 2.259,11

TOTAL

Vlr
LIQUIDO

Participar do XLV Encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil - Belo Horizonte/MG, nos dias 21 e
22/02/2019, em Belo Horizonte/MG.
Protocolo PAE n° 167/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao

De

RICARDO ROSENELIO ANALIS NATAL
SOARES PEIXOTO
TA JUD / RN
AUX
NATAL
HELIO
MARCOLINO DE
BORGES
MOTO / / RN
FC-01 -

Para

Período
31/01/19
PASSA E
a
FICA / RN
04/02/19
SANTA
CRUZ / RN

31/01/19
a
04/02/19

Diari Valor
as
unit.

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

4,5

336,00

1.512,00

82,74

1.429,26

4,5

336,00

1.512,00

82,74

1.414,66
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ASSIST
I
TEC
JUD /
LUIS PANATIS LEITE
NATAL
FC-02 DE PAIVA
/ RN
ASSIST
II
IBSEN
CLEBER TEC
OLIVEIRA GURGEL
JUD

NATAL
/ RN

SANTA
CRUZ / RN
SANTA
CRUZ / RN
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31/01/19
a
04/02/19

4,5

336,00

1.512,00

82,74

1.429,26

31/01/19
a
04/02/19

4,5

336,00

1.512,00

82,74

1.429,26

6.048,00

330,96 5.702,44

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

420,00 630,00

63,63

566,37

700,00 1.050,00

63,63

986,37

TOTAL
Suporte Técnico presencial as eleições suplementares de Passa e Fica
Protocolo PAE n° 541/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
SEVERINO
Requisi
NASCIMENTO
DOS
tado
SANTOS
GLAUBER ANTONIO MEMB
NUNES RÊGO
RO

De
NATAL
/ RN
NATAL
/ RN

Diári
as
Para
Periodo
JOÃO
01/02/19 a
1,5
PESSOA /
02/02/19
PB
JOÃO
01/02/19 a
1,5
PESSOA /
02/02/19
PB

TOTAL

Valor
unit.

1.680,00

127,26 1.552,74

Acompanhar o Presidente posse Desembargador TJ/PB.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
ATOS DA CORREGEDORIA
RELATÓRIOS

Relatório Mensal Estatístico de Feitos Eleitorais de Janeiro de 2019
Zona – Município sede: 01ª ZE - NATAL
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

7
144
11
56
6
9
20
10

Zona – Município sede: 02ª ZE - NATAL
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

43
77
4
104
8
0
1
4
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Zona – Município sede: 03ª ZE - NATAL
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

89
124
14
134
2
4
3
1

Zona – Município sede: 04ª ZE - NATAL
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

5
101
16
281
11
7
1
0

Zona – Município sede: 05ª ZE - MACAÍBA
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

1
169
11
46
31
26
6
33

Zona – Município sede: 06ª ZE - CEARÁ-MIRIM
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

2
75
26
98
0
1
1
0

Zona – Município sede: 07ª ZE - SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

1
78
9
22
11
1
0
10

Zona – Município sede: 08ª ZE - SÃO PAULO DO POTENGI
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE

0
45
5
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47
2
0
0
17

Zona – Município sede: 09ª ZE - GOIANINHA
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

2
120
13
10
2
2
10
3

Zona – Município sede: 10ª ZE - JOÃO CÂMARA
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
118
16
90
2
0
8
0

Zona – Município sede: 11ª ZE - CANGUARETAMA
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

1
194
5
4
4
0
29
5

Zona – Município sede: 12ª ZE - NOVA CRUZ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

16
56
17
19
12
21
1
11

Zona – Município sede: 13ª ZE - SANTO ANTÔNIO
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
230
24
16
1
11
1
7
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Zona – Município sede: 14ª ZE - TOUROS
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
73
2
1
3
0
0
1

Zona – Município sede: 15ª ZE - SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
212
8
2
14
0
3
0

Zona – Município sede: 16ª ZE - SANTA CRUZ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

11
59
10
100
9
5
2
4

Zona – Município sede: 17ª ZE - LAJES
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
234
6
1
0
0
6
7

Zona – Município sede: 18ª ZE - ANGICOS
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

1
125
0
0
3
5
6
2

Zona – Município sede: 19ª ZE - SÃO TOMÉ
Autuados
Tramitando na Zona

4
206
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Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

10
9
36
5
0
13

Zona – Município sede: 20ª ZE - CURRAIS NOVOS
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

1
99
6
5
2
0
20
1

Zona – Município sede: 21ª ZE - FLORÂNIA
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
25
0
4
1
11
0
0

Zona – Município sede: 22ª ZE - ACARI
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

1
40
0
1
1
1
1
2

Zona – Município sede: 23ª ZE - CAICÓ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

5
77
0
0
3
3
2
0

Zona – Município sede: 24ª ZE - PARELHAS
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)

0
27
15
6
4
15
1
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Arquivados
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14

Zona – Município sede: 25ª ZE - CAICÓ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
129
19
39
5
12
0
17

Zona – Município sede: 26ª ZE - CAICÓ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

1
81
0
0
8
3
6
10

Zona – Município sede: 27ª ZE - JUCURUTU
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
28
4
1
2
15
0
1

Zona – Município sede: 29ª ZE - ASSU
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

2
83
46
222
2
6
2
11

Zona – Município sede: 30ª ZE - MACAU
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

34
188
21
40
4
0
14
3

Zona – Município sede: 31ª ZE - CAMPO GRANDE
Autuados

1
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Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

143
5
40
6
0
7
0

Zona – Município sede: 32ª ZE - AREIA BRANCA
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

31
166
16
12
2
3
0
5

Zona – Município sede: 33ª ZE - MOSSORÓ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
31
44
167
6
0
0
3

Zona – Município sede: 34ª ZE - MOSSORÓ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

5
31
33
151
8
6
1
17

Zona – Município sede: 35ª ZE - APODI
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
34
13
20
2
0
2
2

Zona – Município sede: 36ª ZE - CARAÚBAS
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados

0
30
6
9
6
0
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Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados
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0
1

Zona – Município sede: 37ª ZE - PATU
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
67
4
35
8
22
1
0

Zona – Município sede: 38ª ZE - MARTINS
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
15
3
0
2
2
21
2

Zona – Município sede: 39ª ZE - UMARIZAL
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

2
122
3
3
0
2
15
0

Zona – Município sede: 40ª ZE - PAU DOS FERROS
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
478
14
31
7
2
27
0

Zona – Município sede: 41ª ZE - ALEXANDRIA
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

33
92
2
4
4
1
1
0

Zona – Município sede: 42ª ZE - LUIS GOMES
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Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados
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0
86
2
0
5
0
9
0

Zona – Município sede: 43ª ZE - SÃO MIGUEL
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

9
200
8
3
1
0
173
0

Zona – Município sede: 44ª ZE - MONTE ALEGRE
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

2
273
7
9
2
0
22
0

Zona – Município sede: 45ª ZE - APODI
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

2
66
1
0
4
6
0
21

Zona – Município sede: 46ª ZE - CEARÁ-MIRIM
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

1
112
2
0
12
7
0
10

Zona – Município sede: 47ª ZE - PENDÊNCIAS
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos

8
158
17
12
9
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2
0
3

Zona – Município sede: 49ª ZE - MOSSORÓ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
67
4
1
1
16
7
107

Zona – Município sede: 50ª ZE - PARNAMIRIM
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

11
132
24
173
7
8
0
17

Zona – Município sede: 51ª ZE - SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Autuados
6
Tramitando na Zona
109
Remetidos ao TRE
15
Remetidos a outra Zona
57
Suspensos
16
Sentenciados
0
Conclusos ao(à) juiz(a)
19
Arquivados
31

Zona – Município sede: 52ª ZE - SÃO BENTO DO NORTE
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
296
10
3
0
0
9
0

Zona – Município sede: 53ª ZE - TANGARÁ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
235
10
32
94
0
3
0
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Zona – Município sede: 54ª ZE - ASSU
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

1
232
0
0
6
0
0
0

Zona – Município sede: 58ª ZE - MOSSORÓ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
134
3
12
8
0
0
1

Zona – Município sede: 62ª ZE - JOÃO CÂMARA
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
172
0
0
13
0
13
0

Zona – Município sede: 63ª ZE - PORTALEGRE
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
18
2
0
1
0
0
21

Zona – Município sede: 64ª ZE - EXTREMOZ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
400
6
0
0
0
11
0

Zona – Município sede: 65ª ZE - PAU DOS FERROS
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona

1
195
6
0
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Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados
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1
0
9
0

Zona – Município sede: 67ª ZE - NÍSIA FLORESTA
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

0
187
4
4
13
0
2
0

Zona – Município sede: 68ª ZE - SANTA CRUZ
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

4
105
5
12
0
0
1
4

Zona – Município sede: 69ª ZE - NATAL
Autuados
Tramitando na Zona
Remetidos ao TRE
Remetidos a outra Zona
Suspensos
Sentenciados
Conclusos ao(à) juiz(a)
Arquivados

2
100
9
415
7
0
0
1

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

PORTARIA N.º 033/2019 - DG
Interrompe férias do servidor Tyronne Dantas de Medeiros.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12, da Portaria nº 353/2017-GP, de 26/10/2017
– DJE: 27/10/2017, e tendo em vista o que consta do PAE - Protocolo n.º 863/2019.
RESOLVE:
Art. 1º Interromper, a partir de 28 de janeiro de 2019, com fundamento no art. 80 da Lei 8.112/1990, e por
imperiosa necessidade do serviço, a terceira parcela das férias referentes ao exercício de 2018, marcadas para o
período de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2019, do servidor TYRONNE DANTAS DE MEDEIROS, ocupante
do cargo de Analista Judiciário, matrícula n.º 92440597, do Quadro de Pessoal deste Regional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 07 de fevereiro de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento
O processo abaixo relacionado constará da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do dia
14/02/2019, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
Embargos de Declaração na Prestação de Contas n.º 0601292-77.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico – PJE)
Relator: Juiz Wlademir Soares Capistrano
Assunto: Prestação de Contas - De Candidato (12046) - Cargo - Deputado Estadual (11630)
Embargante: Abidene Salustiano da Silva
Advogado(s): Fabio Luiz Monte de Hollanda
Natal/RN, 08 de fevereiro de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
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04ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 40-76.2018.6.20.0004
Interessado(a): Adriana Duarte de Melo
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) recebeu pessoalmente a carta de convocação, contudo não participou do
treinamento promovido pela Justiça Eleitoral, portanto verifica-se que tinha conhecimento da convocação.
Citado pelos Correios para apresentar justificativa pela ausência, o(a) eleitor(a) deixou transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação ou justificativa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. O(a) mesário(a) não se apresentou para compor a mesa receptora de votos e,
citado pelos Correios com aviso de recebimento, não apresentou justificativa, fazendo-se necessário, pois, a
aplicação da penalidade prevista em lei.
Ademais, merece ser considerado que a ausência de mesários causa transtornos aos trabalhos da seção
eleitoral para as quais foram designados.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, o não comparecimento do membro da mesa receptora, sem justa
causa apresentada ao Juiz Eleitoral, impõe a aplicação de multa de “50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário
mínimo vigente na Zona Eleitoral”.
Todavia, merece ponderação a regra constitucional que veda a aplicação do salário mínimo como indexador,
razão pela qual passou-se a utilizar a UFIR para aplicação das multas previstas no Código Eleitoral e leis
conexas, conforme o art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Ante o exposto, imponho ao(à) mesário(a) de que tratam os autos o pagamento da multa prevista no art. 124 do
Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos), levando em conta a condição econômica do(a) mesmo(a), nos termos do art. 367, inciso I,
do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
O(a) eleitor(a) deverá comparecer ao Cartório Eleitoral desta 4ª Zona até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, a fim de proceder ao recolhimento do valor acima, através de Guia de Recolhimento da
União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo
fiscal, nos termos do art. 124, §1º, c/c art. 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 5 de fevereiro de 2019
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 87-50.2018.6.20.0004
Interessado(a): Klevyson Bruno Damasceno de Oliveira
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no segundo turno das Eleições de 2018, ocorrido em 28 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, mas participou do
treinamento promovido pela Justiça Eleitoral e trabalhou no 1º turno da eleição, portanto verifica-se que tinha
conhecimento da convocação.
Citado pelos Correios para apresentar justificativa pela ausência, o(a) eleitor(a) deixou transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação ou justificativa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. O(a) mesário(a) não se apresentou para compor a mesa receptora de votos e,
citado pelos Correios com aviso de recebimento, não apresentou justificativa, fazendo-se necessário, pois, a
aplicação da penalidade prevista em lei.
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Ademais, merece ser considerado que a ausência de mesários causa transtornos aos trabalhos da seção
eleitoral para as quais foram designados.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, o não comparecimento do membro da mesa receptora, sem justa
causa apresentada ao Juiz Eleitoral, impõe a aplicação de multa de “50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário
mínimo vigente na Zona Eleitoral”.
Todavia, merece ponderação a regra constitucional que veda a aplicação do salário mínimo como indexador,
razão pela qual passou-se a utilizar a UFIR para aplicação das multas previstas no Código Eleitoral e leis
conexas, conforme o art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Ante o exposto, imponho ao(à) mesário(a) de que tratam os autos o pagamento da multa prevista no art. 124 do
Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos), levando em conta a condição econômica do(a) mesmo(a), nos termos do art. 367, inciso I,
do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
O(a) eleitor(a) deverá comparecer ao Cartório Eleitoral desta 4ª Zona até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, a fim de proceder ao recolhimento do valor acima, através de Guia de Recolhimento da
União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo
fiscal, nos termos do art. 124, §1º, c/c art. 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 6 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 75-36.2018.6.20.0004
Interessado(a): Randerson Fernandes de Oliveira
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 64-07.2018.6.20.0004
Interessado(a): Laide Ferreira da Costa Luiz
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação foi recebida por terceira
pessoa, conforme comprovante acostado aos autos.
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Houve tentativa de citar o(a) eleitor(a) pelos Correios com Aviso de Recebimento para apresentar justificativa
pela ausência. Contudo, a citação não foi entregue ao(à) mesário(a), sendo recebida por pessoa diversa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 49-38.2018.6.20.0004
Interessado(a): Ellen Rachel Evaristo de Morais
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, mas participou do
treinamento promovido pela Justiça Eleitoral, portanto verifica-se que tinha conhecimento da convocação.
Citado pelos Correios para apresentar justificativa pela ausência, o(a) eleitor(a) deixou transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação ou justificativa.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. O(a) mesário(a) não se apresentou para compor a mesa receptora de votos e,
citado pelos Correios com aviso de recebimento, não apresentou justificativa, fazendo-se necessário, pois, a
aplicação da penalidade prevista em lei.
Ademais, merece ser considerado que a ausência de mesários causa transtornos aos trabalhos da seção
eleitoral para as quais foram designados.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, o não comparecimento do membro da mesa receptora, sem justa
causa apresentada ao Juiz Eleitoral, impõe a aplicação de multa de “50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário
mínimo vigente na Zona Eleitoral”.
Todavia, merece ponderação a regra constitucional que veda a aplicação do salário mínimo como indexador,
razão pela qual passou-se a utilizar a UFIR para aplicação das multas previstas no Código Eleitoral e leis
conexas, conforme o art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Ante o exposto, imponho ao(à) mesário(a) de que tratam os autos o pagamento da multa prevista no art. 124 do
Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos), levando em conta a condição econômica do(a) mesmo(a), nos termos do art. 367, inciso I,
do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
O(a) eleitor(a) deverá comparecer ao Cartório Eleitoral desta 4ª Zona até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, a fim de proceder ao recolhimento do valor acima, através de Guia de Recolhimento da
União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo
fiscal, nos termos do art. 124, §1º, c/c art. 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 6 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 57-15.2018.6.20.0004
Interessado(a): Hyllana Beatriz Lira de Medeiros
SENTENÇA*
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Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) recebeu pessoalmente a carta de convocação, mas não participou do
treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. Portanto, tinha conhecimento da convocação.
Devidamente citado(a), o(a) eleitor(a) compareceu ao cartório eleitoral e apresentou justificativa, na qual alega
que viajou para o interior do estado para visitar sua tia-avó que estava doente e, em razão disso, não participou
do treinamento de mesários. Assim, deixou de trabalhar no dia da eleição, pois seria sua primeira vez como
mesária.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. O(a) mesário(a) não se apresentou para compor a mesa receptora de votos e,
citado, não apresentou justificativa razoável para a ausência.
Alega a eleitora que não participou do treinamento de mesários, já que estava no interior visitando uma parente
enferma, e, consequentemente, não compareceu no dia da eleição porque não teve treinamento. Ocorre que o
treinamento de mesários ocorre um mês antes da eleição. Portanto, a eleitora teve bastante tempo para solicitar
sua dispensa dos trabalhos eleitoral. Ademais, o treinamento não é condição para se trabalhar na eleição, uma
vez que o mesário é orientado no dia pelo presidente de mesa.
Deve-se observar que mesmo a mesária sendo voluntária, uma vez convocada pela Justiça Eleitoral, torna-se
obrigatório o comparecimento. Merece ser considerado, ainda, que a ausência de mesários causa transtornos
aos trabalhos da seção eleitoral para as quais foram designados.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, o não comparecimento do membro da mesa receptora, sem justa
causa apresentada ao Juiz Eleitoral, impõe a aplicação de multa de “50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário
mínimo vigente na Zona Eleitoral”.
Todavia, merece ponderação a regra constitucional que veda a aplicação do salário mínimo como indexador,
razão pela qual passou-se a utilizar a UFIR para aplicação das multas previstas no Código Eleitoral e leis
conexas, conforme o art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Ante o exposto, imponho ao(à) mesário(a) de que tratam os autos o pagamento da multa prevista no art. 124 do
Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos), levando em conta a condição econômica do(a) mesmo(a), nos termos do art. 367, inciso I,
do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
O(a) eleitor(a) deverá comparecer ao cartório desta 4ª Zona Eleitoral até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, a fim de proceder ao recolhimento do valor acima, através de Guia de Recolhimento da
União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo
fiscal, nos termos do art. 124, §1º, c/c art. 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Natal, 4 de fevereiro de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
(*) Republicada por incorreção

07ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PC 45-89.2018.6.20.0007
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2017
REQUERIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
MUNICÍPIO: VERA CRUZ/RN
SENTENÇA
Cuidam os autos de contas não prestadas pelo Órgão Municipal do Partido Socialista Brasileiro no Município de
Vera Cruz, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Uma vez transcorrido o prazo legal para prestação das contas, o partido em referência foi notificado para
apresentar as contas, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que fossem declaradas como não
prestadas as contas do partido, o que enseja as cominações legais previstas no art. 48, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
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É o breve relatório.
Constitui obrigação de todo Partido Político, por seus Diretórios Nacional, Regional e Municipal, apresentar à
Justiça Eleitoral contas relativas ao exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32 da
Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995.
O descumprimento dessa determinação gera para a esfera partidária responsável pela irregularidade a perda do
direito ao repasse de novas cotas do Fundo Partidário, consoante dispõe o art. 37-A da mesma Lei, bem como,
sujeita os responsáveis pela inadimplência às penas da Lei.
Há informações nos autos de que foram feitas as devidas comunicações aos órgãos partidários superiores para
o não repasse de verbas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão de prestar contas.
Ante o exposto, com fundamento nas disposições contidas na alínea a, inciso IV, do art. 46, da Resolução TSE
n.º 23.464/2015, declaro como NÃO PRESTADAS as contas do partido em epígrafe, com a consequente
permanência da suspensão e perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário, bem como a suspensão do
registro ou anotação nos assentamentos da Justiça Eleitoral, enquanto permanecer inadimplência.
Considerando que no exercício financeiro em referência não houve recebimento de verbas do Fundo Partidário
pelo respectivo órgão, inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2°, da Resolução TSE 23.464/2015 no
tocante à devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário.
Decorrido o trânsito em julgado da presente decisão, providenciem-se as anotações necessárias, e comuniquese a Secretaria Judiciária do TRE/RN da presente decisão para fins de suspensão do registro ou anotação do
órgão partidário municipal em tela, arquivando-se os presentes autos com as devidas cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São José de Mipibu - RN, 05 de fevereiro de 2019.
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral
PC 36-30.2018.6.20.0007
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2017
REQUERIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
MUNICÍPIO: VERA CRUZ/RN
SENTENÇA
Cuidam os autos de contas não prestadas pelo Órgão Municipal do Partido dos Trabalhadores no Município de
Vera Cruz, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Uma vez transcorrido o prazo legal para prestação das contas, o partido em referência foi notificado para
apresentar as contas, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que fossem declaradas como não
prestadas as contas do partido, o que enseja as cominações legais previstas no art. 48, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
É o breve relatório.
Constitui obrigação de todo Partido Político, por seus Diretórios Nacional, Regional e Municipal, apresentar à
Justiça Eleitoral contas relativas ao exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32 da
Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995.
O descumprimento dessa determinação gera para a esfera partidária responsável pela irregularidade a perda do
direito ao repasse de novas cotas do Fundo Partidário, consoante dispõe o art. 37-A da mesma Lei, bem como,
sujeita os responsáveis pela inadimplência às penas da Lei.
Há informações nos autos de que foram feitas as devidas comunicações aos órgãos partidários superiores para
o não repasse de verbas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão de prestar contas.
Ante o exposto, com fundamento nas disposições contidas na alínea a, inciso IV, do art. 46, da Resolução TSE
n.º 23.464/2015, declaro como NÃO PRESTADAS as contas do partido em epígrafe, com a consequente
permanência da suspensão e perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário, bem como a suspensão do
registro ou anotação nos assentamentos da Justiça Eleitoral, enquanto permanecer inadimplência.
Considerando que no exercício financeiro em referência não houve recebimento de verbas do Fundo Partidário
pelo respectivo órgão, inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2°, da Resolução TSE 23.464/2015 no
tocante à devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário.
Decorrido o trânsito em julgado da presente decisão, providenciem-se as anotações necessárias, e comuniquese a Secretaria Judiciária do TRE/RN da presente decisão para fins de suspensão do registro ou anotação do
órgão partidário municipal em tela, arquivando-se os presentes autos com as devidas cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São José de Mipibu - RN, 05 de fevereiro de 2019.
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral
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PC 43-22.2018.6.20.0007
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2017
REQUERIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN
SENTENÇA
Cuidam os autos de contas não prestadas pelo Órgão Municipal do Partido Popular Socialista de São José de
Mipibu, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Uma vez transcorrido o prazo legal para prestação das contas, o partido em referência foi notificado para
apresentar as contas, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que fossem declaradas como não
prestadas as contas do partido, o que enseja as cominações legais previstas no art. 48, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
É o breve relatório.
Constitui obrigação de todo Partido Político, por seus Diretórios Nacional, Regional e Municipal, apresentar à
Justiça Eleitoral contas relativas ao exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32 da
Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995.
O descumprimento dessa determinação gera para a esfera partidária responsável pela irregularidade a perda do
direito ao repasse de novas cotas do Fundo Partidário, consoante dispõe o art. 37-A da mesma Lei, bem como,
sujeita os responsáveis pela inadimplência às penas da Lei.
Há informações nos autos de que foram feitas as devidas comunicações aos órgãos partidários superiores para
o não repasse de verbas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão de prestar contas.
Ante o exposto, com fundamento nas disposições contidas na alínea a, inciso IV, do art. 46, da Resolução TSE
n.º 23.464/2015, declaro como NÃO PRESTADAS as contas do partido em epígrafe, com a consequente
permanência da suspensão e perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário, bem como a suspensão do
registro ou anotação nos assentamentos da Justiça Eleitoral, enquanto permanecer inadimplência.
Considerando que no exercício financeiro em referência não houve recebimento de verbas do Fundo Partidário
pelo respectivo órgão, inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2°, da Resolução TSE 23.464/2015 no
tocante à devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário.
Decorrido o trânsito em julgado da presente decisão, providenciem-se as anotações necessárias, e comuniquese a Secretaria Judiciária do TRE/RN da presente decisão para fins de suspensão do registro ou anotação do
órgão partidário municipal em tela, arquivando-se os presentes autos com as devidas cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São José de Mipibu - RN, 05 de fevereiro de 2019.
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral
PC 39-82.2018.6.20.0007
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2017
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO - PR
MUNICÍPIO: VERA CRUZ/RN
SENTENÇA
Cuidam os autos de contas não prestadas pelo Órgão Municipal do Partido Republicano de Vera Cruz, relativas
ao exercício financeiro de 2017.
Uma vez transcorrido o prazo legal para prestação das contas, o partido em referência foi notificado para
apresentar as contas, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que fossem declaradas como não
prestadas as contas do partido, o que enseja as cominações legais previstas no art. 48, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
É o breve relatório.
Constitui obrigação de todo Partido Político, por seus Diretórios Nacional, Regional e Municipal, apresentar à
Justiça Eleitoral contas relativas ao exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32 da
Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995.
O descumprimento dessa determinação gera para a esfera partidária responsável pela irregularidade a perda do
direito ao repasse de novas cotas do Fundo Partidário, consoante dispõe o art. 37-A da mesma Lei, bem como,
sujeita os responsáveis pela inadimplência às penas da Lei.
Há informações nos autos de que foram feitas as devidas comunicações aos órgãos partidários superiores para
o não repasse de verbas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão de prestar contas.
Ante o exposto, com fundamento nas disposições contidas na alínea a, inciso IV, do art. 46, da Resolução TSE
n.º 23.464/2015, declaro como NÃO PRESTADAS as contas do partido em epígrafe, com a consequente
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permanência da suspensão e perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário, bem como a suspensão do
registro ou anotação nos assentamentos da Justiça Eleitoral, enquanto permanecer inadimplência.
Considerando que no exercício financeiro em referência não houve recebimento de verbas do Fundo Partidário
pelo respectivo órgão, inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2°, da Resolução TSE 23.464/2015 no
tocante à devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário.
Decorrido o trânsito em julgado da presente decisão, providenciem-se as anotações necessárias, e comuniquese a Secretaria Judiciária do TRE/RN da presente decisão para fins de suspensão do registro ou anotação do
órgão partidário municipal em tela, arquivando-se os presentes autos com as devidas cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São José de Mipibu - RN, 05 de fevereiro de 2019.
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral
PC 46-74.2018.6.20.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Exercício Financeiro de 2017)
REQUERENTE: Democratas – DEM – Vera Cruz/RN
ADVOGADO: Luiz Gonzaga Soares - OAB/RN : 8391
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do partido
político em epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Certidão nos autos dando conta de que não houve registro de movimentação financeira, repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário, bem como, emissão de recibos de doação para o partido em tela.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela homologação da declaração de ausência de
movimentação financeira.
É o Relatório. Decido.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente a
forma de os Partidos prestarem suas contas à Justiça Eleitoral, quando não há movimentação de recursos, dispondo
que:
§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens estimáveis
em dinheiro, para fins de controle e registro.
Analisando os autos, extrai-se que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, cumpriu com seu dever de prestar contas à Justiça Eleitoral dentro das normas que
regem a matéria, quais sejam: Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15 (mérito).
Isto posto, em consonância com o Parecer Ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, e o
art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, considero, para todos os efeitos, PRESTADAS E
APROVADAS as contas do Democratas – DEM de Vera Cruz/RN, referente ao exercício financeiro 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, providenciem-se os registros necessários, inclusive o arquivamento.
São José de Mipibu/RN, 06 de fevereiro de 2019.
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral
PC 28-53.2018.6.20.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Exercício Financeiro de 2017)
REQUERENTE: Partido Trabalhista Cristão – PTC – São José de Mipibu/RN
ADVOGADO: Rilyonaldo Jaerdson Ferreira Marques - OAB/RN: 13765
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do partido
político em epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
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Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Certidão nos autos dando conta de que não houve registro de movimentação financeira, repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário, bem como, emissão de recibos de doação para o partido em tela.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela homologação da declaração de ausência de
movimentação financeira.
É o Relatório. Decido.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente a
forma de os Partidos prestarem suas contas à Justiça Eleitoral, quando não há movimentação de recursos, dispondo
que:
§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens estimáveis
em dinheiro, para fins de controle e registro.
Analisando os autos, extrai-se que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, cumpriu com seu dever de prestar contas à Justiça Eleitoral dentro das normas que
regem a matéria, quais sejam: Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15 (mérito).
Isto posto, em consonância com o Parecer Ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, e o
art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, considero, para todos os efeitos, PRESTADAS E
APROVADAS as contas do Partido Trabalhista Cristão – PTC de São José de Mipibu/RN, referente ao exercício
financeiro 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, providenciem-se os registros necessários, inclusive o arquivamento.
São José de Mipibu/RN, 06 de fevereiro de 2019.
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral
PC 27-68.2018.6.20.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Exercício Financeiro de 2017)
REQUERENTE: Movimento Democrático Brasileiro – MDB – São José de Mipibu/RN
ADVOGADO: Alexandre Nogueira de Souza - OAB/RN: 7273
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do partido
político em epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Certidão nos autos dando conta de que não houve registro de movimentação financeira, repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário, bem como, emissão de recibos de doação para o partido em tela.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela homologação da declaração de ausência de
movimentação financeira.
É o Relatório. Decido.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente a
forma de os Partidos prestarem suas contas à Justiça Eleitoral, quando não há movimentação de recursos, dispondo
que:
§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens estimáveis
em dinheiro, para fins de controle e registro.
Analisando os autos, extrai-se que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, cumpriu com seu dever de prestar contas à Justiça Eleitoral dentro das normas que
regem a matéria, quais sejam: Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15 (mérito).
Isto posto, em consonância com o Parecer Ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, e o
art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, considero, para todos os efeitos, PRESTADAS E
APROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de São José de Mipibu/RN, referente ao
exercício financeiro 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Após o trânsito em julgado, providenciem-se os registros necessários, inclusive o arquivamento.
São José de Mipibu/RN, 06 de fevereiro de 2019.
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral
INQ 2-21.2019.6.20.0007
INQ 2-21.2019.6.20.0007
Inquérito Policial (PF: IPL 0157/2018)
Investigada: Fernanda Ferreira Moraes
DECISÃO
Vistos, etc....
Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar suposta prática do delito descritos no art. 350
do Código Eleitoral por Fernanda Ferreira Moraes, Represente do Partido Democratas, Município de São José
de Mipibu/RN.
Após conclusão das investigações, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, o qual promove
pedido de arquivamento do feito dada a ausência de justa causa para o exercício da Ação Penal.
É o relatório. Decido.
Dentre as funções institucionais do Ministério Público, tem-se a titularidade da pretensão punitiva do Estado,
cabendo-lhe propor privativamente a ação penal pública, facultando-lhe, todavia, promover o arquivamento do
inquérito policial, desde que presentes uma das hipóteses que ensejaria a rejeição da denúncia, previstas no art.
358 do Código Eleitoral e art. 395 do Código Processual Penal.
Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público Eleitoral ao promover o arquivamento do
presente feito, tendo em vista a inexistência de indícios de autoria e materialidade do crime investigado.
De sorte que acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral para determinar o arquivamento do presente
Inquérito Policial, ressalvando-se a possibilidade de reabertura do feito, na eventualidade de surgirem novas
provas, a teor do art. 18 do Código de Processo Penal.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público.
São José de Mipibu, 06 de fevereiro de 2019.
Miriam Jácome de Carvalho Simões
Juíza Eleitoral

08ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 0006/2019-08ªZE
O Excelentíssimo Senhor, Dr. RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO, MM. Juiz desta 08ª Zona Eleitoral, em
substituição, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Coligações, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento
ao art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que foram apresentadas as prestações de contas finais da
Campanha Eleitoral de 2018, dos partidos políticos abaixo relacionados, estando disponível, no Cartório Eleitoral
da 08ª Zona, para exame e extração de cópias, podendo qualquer interessado impugná-las no prazo de 3(três)
dias contados da publicação do edital.
1) Partido Republicano Brasileiro, Diretório do Município de Santa Maria/RN, por seu Presidente, o Sr. Manoel da
Silva Bezerra;
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 São Paulo do Potengi, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove
(07/02/2019). Eu, _____ Edmundo Balbino da Costa Filho, Chefe do Cartório, digitei o presente edital, que vai
assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
Juiz Eleitoral
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12ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas nº 108-02.2018.6.20.0012
Requerente: Partido Progressista - PP
Advogado: Edward Mitchel Duarte Amaral – OAB/RN: 9.231-B
Município: Passa e Fica/RN
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre prestação de contas de campanha de Diretório Municipal, relativa às Eleições Gerais de
2018.
No relatório de fls. 18, a Unidade Técnica apontou a existência de falhas e irregularidades nas contas prestadas,
intimando a agremiação partidária para se manifestar.
Devidamente intimado, o Partido Político não juntou aos autos a documentação solicitada.
Em seu parecer técnico conclusivo, fls. 23/24, o Cartório Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas
em virtude da existência de falha grave insanável que compromete a regularidade da prestação de contas.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral, às fl. 25/28, opinou pela desaprovação
das contas.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral do Partido Político acima qualificado,
relativa às Eleições Gerais de 2018.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, não obedeceu aos ditames da
legislação que rege a matéria, particularmente o disposto na Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.553/2017,
considerando que deixou de abrir conta bancária para a movimentação financeira de todo o período da
campanha.
A abertura de conta bancária específica é requisito obrigatório para fins de aferição da regularidade da prestação
de contas do ente político, pois é através dela que a Justiça Eleitoral pode se certificar da veracidade das
informações constantes das demais peças contábeis apresentadas.
Devidamente intimado para se manifestar sobre as omissões e graves irregularidades apontadas, a agremiação
partidária não sanou as falhas apontadas no Parecer da Unidade Técnica.
Em seu parecer, o representante do Ministério Público Eleitoral assim se manifestou: “As falhas supra apontadas
constituem graves irregularidades na arrecadação e aplicação dos recursos de campanha, impossibilitando a
análise adequada da regularidade das contas de campanha e ensejando a rejeição das contas”.
Passo a transcrever julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte que se amolda à hipótese dos
autos, senão vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 - CANDIDATO – DEPUTADO ESTADUAL -CONTAS
APRESENTADAS COM AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - OMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS
RELATIVOS A TODO O PERÍODO DE CAMPANHA - FALHA GRAVE E INSANÁVEL - NEGLIGÊNCIA NO
ATENDIMENTO AS SOCLITAÇÕES JUDICIAIS - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS 1. A não apresentação de
peças obrigatórias, no caso, a ausência dos extratos bancários relativos ao integral período de campanha,
constitui falha gravosa e impassível de sanabilidade, por impedir a análise e fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral. 2. Bem assim, o não atendimento às solicitações judiciais constitui fator agravante a ser sopesado no
julgamento das contas apresentadas. 3. Contas desaprovadas. (TRE/RN, PRESTAÇÃO DE CONTAS n° 719-30,
de 20/08/2015, Rel. Juiz Verlano de Queiroz Medeiros, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27/08/2015,
pág. 2)
Por tudo o que consta dos autos, é forçoso reconhecer a insanabilidade das irregularidades detectadas, que
comprometeram a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral e a lisura das contas prestadas.
Deste modo, diante da existência de irregularidades insanáveis, acolhendo o parecer técnico e o parecer
ministerial, fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo
DESAPROVADAS as contas em apreço, aplicando-lhe a sanção de perda do recebimento de cota do Fundo
Partidário pelo período de 06 (seis) meses, nos termos do art. 25 da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Nova Cruz/RN, 07 de fevereiro de 2019.
RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
JUIZ ELEITORAL
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17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 0004/2019 - 17ª ZE
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a), Dr.(ª) Gabriella Edvanda Marques Felix, MMª Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral de
Lajes, Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao § 2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o nome de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício de 2017, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da
publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
MUNICIPIO
PARTIDO
PRESIDENTE/TESOUREIRO(A)
Pedro Avelino/RN
PSB
Elson Batista da Trindade
José Eudes Bezerra
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 03 (três)
dias para impugnação. Dado e passado neste município de Lajes, ao(s) sete (sete) dia(s) do mês de fevereiro do
ano de dois mil e dezenove (07/02/2019). Eu, _______ Alessandra de Araújo, Chefe do Cartório, expedi e conferi
o presente edital.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza da 17ª Zona Eleitoral

19ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 0003/2019 - 17ª ZE
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a), Dr.(ª) Gabriella Edvanda Marques Felix, MMª Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral de
Lajes, Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao § 2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o nome de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício de 2017, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da
publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
MUNICIPIO
PARTIDO
PRESIDENTE/TESOUREIRO(A)
Lajes/RN
PSC
Maria do Socorro Medeiros Cabral
Luiz Alberto Gomes
Lajes/RN
PRP
José Alderi Pereira
Dulcineia Cavalcanti da Silva
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 03 (três)
dias para impugnação. Dado e passado neste município de Lajes, ao(s) sete (sete) dia(s) do mês de fevereiro do
ano de dois mil e dezenove (07/02/2019). Eu, _______ Alessandra de Araújo, Chefe do Cartório, expedi e conferi
o presente edital.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza da 17ª Zona Eleitoral
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20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

Títulos Deferidos
EDITAL Nº 006/2019
O Excelentíssimo Dr. MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR, MM. Juiz Eleitoral desta 20ª Zona – (em
substituição_ – Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade
com o disposto na Lei nº 6.996/82 – Arts. 7º e 8º,c/c a Resolução do TSE nº 21.538/2003 – Arts. 17, § 1º e 18, §
5º.
FAZ SABER aos partidos políticos e demais interessados, que se encontra em Cartório, relação contendo os
nomes e os números de inscrições dos eleitores que requereram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e
REVISÃO no período de 04 a 08 de fevereiro de 2019, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este
juízo, para, querendo, interpor recurso nos termos do que dispõe a Lei nº 6.996/82 – Arts. 7º e 8º e dos Arts. 17§
1º e 18 § 5º da Resolução nº 21.538/2003 do TSE.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral, publicar o presente
Edital, que será afixado no lugar de costume bem como publicado no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Currais Novos/RN, aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezenove (2019). Eu, _________ Maria da Conceição Santos, Servidor(a) da Justiça Eleitoral, que o digitei e
subscrevi..
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 20ªZE/RN

24ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 003/2019 - 24ª ZE/RN
DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor Doutor ADRIANO DA SILVA ARAÚJO, MM Juiz Eleitoral desta 24.ª Zona,
Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme determinam o Código
Eleitoral e Resoluções do TSE pertinentes à matéria.
FAÇO SABER que a lista de eleitores cujos requerimentos de alistamento, transferência, revisão e segunda via
foram deferidos, com protocolo no período de 28 de janeiro a 08 de fevereiro de 2019, referentes ao LOTE de
RAE n.º 002/2019, se encontra disponível para consulta no Cartório Eleitoral desta 24ª ZE/RN.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
expedir o presente EDITAL, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixado no lugar público
de costume, na forma da Lei, tendo o prazo de dez (10) para que os interessados e os partidos políticos
apresentem impugnação, conforme estabelece o artigo 27 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
DADO e PASSADO nesta cidade (Parelhas/RN) aos oito (08) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e
dezenove (2019). Eu, Ulisses Bezerra Potiguar Neto, Chefe de Cartório, que o fiz digitando, subscrevo-o por
ordem do MM Juiz Eleitoral.

34ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

DITAL N.º 004/2019 34ZE
O Exmo. Sr. EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR, MM. Juiz Eleitoral da 34ª Zona, em substituição legal, em
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, em conformidade com o
disposto no art. 7º, da Lei nº 6.996/82, c/c art. 17, §1º, da Resolução TSE nº 21.538/2003, que se encontra
publicada a relação de títulos impressos e deferidos (alistamento, transferência, revisão e 2ª via) emitidos
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através do Sistema ELO, processados no período de 15/01/2019 a 31/01/2019, pertencentes ao Município de
MOSSORÓ, nesta 34ª Zona, conforme relação que se encontra afixada em local próprio, na sede das Zonas
Eleitorais, no Fórum Eleitoral Celina Guimarães Viana, Av. Abel Coelho, nº 1181, Abolição II, Mossoró/RN.
Podendo, qualquer delegado de partido político, nos termos da Resolução n.º 21.538/03, recorrer ao Tribunal
Regional Eleitoral, do deferimento de transferência e alistamento eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, a contar
desta publicação. E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por
mim, EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 34ª Zona, em substituição legal. Dado e passado
nesta cidade, aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove).
Eu________________ (Maria Aparecida Oliveira Bezerra), Chefe da 34ª Zona Eleitoral, em substituição, o digitei
e conferi.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 34ª Zona, em substituição

47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 007/2019 - 47ªZE
O Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório Eleitoral da 47ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, na forma
da lei,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a relação com o nome de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a Prestação de contas ou Declaração de ausência de
movimentação de recursos, referente as eleições gerais de 2018, para fins de ciência e, querendo, no prazo de
03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período nos termos do art. 59, § 1º da mencionada Resolução.
MUNICÍPIO
PARTIDO PROCESSO
RESPONSÁVEL/CARGO
Carnaubais/RN
PP
138-29.2018.6.20.0047
João Liberalino de Oliveira Júnior/Presidente
Jacymara Melo de Oliveira/Tesoureiro
Carnaubais/RN
PR
107-09.2018.6.20.0047
João Nilson Caldas Costa/Presidente
Francisca das Chagas dos Santos/Tesoureiro
Pendências/RN
SD
95-92.2018.6.20.0047
Marones Manoel dos Santos/Presidente
Rodolfo José de V. Valença/Tesoureiro
Pendências/RN
PR
92-40.2018.6.20.0047
Carlos da Fonseca Montenegro/Presidente
Alexandre Pereira de A. Montenegro/Tesoureiro
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Pendências, aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e
dezenove, eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei e
subscrevi.
Luís Cláudio Bezerra Rodrigues
Chefe de Cartório
EDITAL Nº 008/2019 - 47ªZE
O Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório Eleitoral da 47ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, na forma
da lei,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao disposto
no art. 30, III, e da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o nome de todos os órgãos partidários e
respectivos responsáveis que não apresentaram a Prestação de contas ou Declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício de 2017, bem como abre vista a eventuais interessados para
que, querendo, se manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 03
(três) dias.
MUNICÍPIO
PARTIDO
PROCESSO
Pendências/RN
PSDB
79-41.2018.6.20.0047
Pendências/RN
PROS
74-19.2018.6.20.0047
Pendências/RN
PHS
76-86.2018.6.20.0047
Pendências/RN
PT
77-71.2018.6.20.0047
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Alto do Rodrigues/RN
PT
85-48.2018.6.20.0047
Carnaubais/RN
PT
82-93.2018.6.20.0047
Carnaubais/RN
PTC
81-11.2018.6.20.0047
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Pendências, aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e
dezenove, eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei e
subscrevi.
Luís Cláudio Bezerra Rodrigues
Chefe de Cartório

49ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

AÇÃO PENAL Nº 1-68.2013.6.20.0032
Classe 4
PROCEDÊNCIA: AREIA BRANCA-RN (32ª ZONA ELEITORAL - AREIA BRANCA)
PROTOCOLO : 89.845/2012
JUIZ(A): DR. KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
ASSUNTO: AÇÃO PENAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - INSCRIÇÃO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO ELEITORAL - FRAUDULENTA E OUTROS TIPOS PENAIS
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, PROMOTOR ELEITORAL
DENUNCIADO: FRANCISCO DE ASSIS DINIZ
ADVOGADO: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - OAB: 3292/RN
DENUNCIADO: ANGELA MARIA DINIZ JALES
ADVOGADO: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - OAB: 3292/RN
DENUNCIADO: ALLEX MAGNNUM DINIZ
ADVOGADO: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - OAB: 3292/RN
DENUNCIADO: FRANCISCO FELIX SOBRINHO
ADVOGADO: TADEU NICODEMUS SILVA - OAB: 1387/RN
SENTENÇA
Trata-se de ação penal em que o Ministério Público Eleitoral acusa os réus: Francisco de Assis Diniz, Ângela
Maria Diniz Jales, Allex Magnnum Diniz, Francisco Félix Sobrinho, Luiz Francisco De Souza, Janailson Adriano
Venâncio Souza, de:
No ano de 2008, antes do pleito que se realizaria naquele ano, os denunciados, de forma associada, dedicados
à cooptação de eleitores de outras localidades, induziram diversos eleitores a efetivar transferências ilegais de
seus domicílios eleitorais para a 32a Zona Eleitoral, com vistas ao favorecimento político do ex-prefeito do
Município de Tibau/RN, Francisco de Assis Diniz.
Consta do Inquérito Policial anexo que o modus operandi para a prática da ação delituosa ocorreu em dois
momentos distintos:
Primeiramente, foram realizadas diversas transferências de domicílio eleitoral, com a cooptação dos eleitores
constantes do apenso II, e, para tanto, foram emitidos por estes eleitores declarações falsas de endereço
(conforme constatado em cada certidão do oficial de justiça que cumpriu a diligência), as quais os denunciados
tentaram respaldar através de Atestados de Residência emitidos pela Delegacia de Polícia Civil de Tibau, sendo
que alguns deles foram assinados por ANGELA MARIA DINIZ JALES (08 atestados), ALLEX MAGNUM DINIZ
(01 atestado) e FRANCISCO FELlX SOBRINHO (05 atestados); tudo com o intuito de iludir a fiscalização da
Justiça Eleitoral. Observou-se que todos os eleitores que apresentaram problemas em ser localizados
apresentaram o referido atestado de residência acompanhando o RAE; documento que sequer é exigido para a
transferência eleitoral.
Ademais, embora alguns dos eleitores tenham confirmado possuir domicílio na comarca (município de Tibau),
não foi confirmado o domicílio e/ou residência nos endereços informados nas declarações firmadas pelos
denunciados. Na verdade, o domicílio eleitoral foi confirmado através de outro vinculo, especificamente, vínculo
de trabalho com o município de Tibau/RN. Portanto, não foi excluída a falsidade da declaração prestada pelos
denunciados nos Atestados de Residência em Delegacia de Polícia de Tibau.
Em um segundo momento do iter criminis, houve o ajuizamento de recursos eleitorais visando rever o
indeferimento da transferência de alguns eleitores constantes os anexos, ocasião em que o advogado
JANAILSON ADRIANO VENANCIO SOUZA passou a concorrer para o crime. Ele ingressou com diversos
recursos contra as decisões da juíza da 32ª Zona Eleitoral perante o TRE, visando consumar o benefício ilegal
esperado por FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, qual seja, a manutenção dos votos na eleição municipal de 2008
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oriundos das transferências ilegais. No que tange à contratação do referido profissional da advocacia, os
recorrentes afirmaram perante a autoridade policial que não o conheciam e que não sabiam como ele havia
conseguido documentos para ingressar com o recurso, embora tivessem sua assinatura aposta em procuração.
Por sua vez, o vereador LUIZ FRANCISCO DE SOUZA praticou conduta típica ao induzir a eleitora Maria Lúcia
dos Santos a se inscrever como eleitora do município de Tibau em seu benefício, de acordo com o depoimento
da própria eleitora, realizado perante a Autoridade Policial no procedimento anexo (fl. 71).
O ajuste entre os denunciados fica claro na medida em que FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, prefeito do município
de Tibau na época do cometimento dos fatos, associou-se ao advogado JANAILSON ADRIANO VENANCIO
SOUZA, a seus filhos ANGELA MARIA DINIZ JALES e ALLEX MAGNUM DINIZ, bem como a FRANCISCO
FÉLIX SOBRINHO, no intuito de angariar votos, participando dos fatos criminosos descritos.
Portanto, agindo da forma descrita, praticaram os denunciados as seguintes condutas típicas:
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ a conduta tipificada no art. 290, do Código Eleitoral (Lei 4.737/65) e art. 288 do
Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal;
ANGELA MARIA DINIZ JALES, as condutas tipificadas nos arts. 290 e 350, do Código Eleitoral (Lei 4.737/65) e
art. 288 do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal;
ALLEX MAGNUM DINIZ, as condutas tipificadas nos arts. 290 e 350 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65) e art. 288
do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal;
JANAILSON ADRIANO VENANCIO SOUZA as condutas tipificadas nos arts. 290 e 350 do Código Eleitoral (Lei
4.737/65) e art. 288 do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal;
FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, as condutas tipificadas nos arts. 290 e 350 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65) e
art. 288 do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal;
LUIZ FRANCISCO DE SOUZA, as condutas tipificadas no art. 290do Código Eleitoral (Lei 4.737/65) na forma do
art. 29 do Código Penal;
A denúncia foi recebida e os réus citados.
Em decisão proferida às folhas 255/258 foi declarada a extinção de punibilidade de todos os denunciados quanto
à imputação do crime previsto no artigo 290 do Código Eleitoral. Bem como, o réu Janailson Adriano Venâncio
Souza foi absolvido, sumariamente, das demais imputações somente a ele atribuídas. Também restou extinto o
processo em face de Luiz Francisco de Souza.
O réu Francisco Félix Sobrinho alega em sua defesa que sequer participou da companha eleitoral de 2008,
embora estivesse ocupando o cargo de secretaria de administração. Afirma ainda que assinou algumas
declarações, todavia, se confiou na assinatura do delegado da cidade. Diz que não se associou com pessoas,
que sequer tinha aproximação, para cometer crimes. Ainda alegou “erro de tipo”, pois não tinha vontade ou
consciência de cometer o crime.
Os demais réus: Francisco de Assis Diniz, Ângela Maria Diniz Jales, Allex Magnnum Diniz alegaram em sua
defesa técnica:
(...)
Nesse particular, restou incontroverso nos presentes autos, que as declarações que embasaram a transferência
dos eleitores, ou melhor, os Atestados de Residência, não foram emitidos por nenhum dos Denunciados, e sim,
pela autoridade policial com atribuições para tanto.
Embora conste que os referidos atestados tenham as assinaturas das pessoas de Allex Magnnum, Ângela Maria
e Francisco Félix, estes ocorreram somente na condição de testemunhas.
Pelo Princípio da Indivisibilidade da Ação Penal, quem deveria ser responsável por hipotética emissão de falsos
Atestados, seria a autoridade que os emitiu e não as pessoas que figuraram como testemunhas.
A colheita da prova testemunhal que aduz o MP; com a devida vênia, não socorre a tese de Acusador. Até por
que, a mesma foi colhida perante a Autoridade Policial, sem a convalidação dos atos perante o crivo do
contraditório.
Ou seja, de antemão, mister que haja a declaração da imprestabilidade dessa prova colhida pela autoridade
policial, sem o crivo do contraditório, a qual não foi ratificada em Juízo.
A testemunha Cristalino Benedito da Silva (fls. 228), aduz que a transferência de seu título ocorreu por influência
da pessoa de Jucielzo, sendo essa pessoa que lhe solicitou a transferência, indicando somente que o mesmo foi
candidato a vereador, na coligação do Sr. Francisco Diniz.
Ora, se foi Jucielzo quem 'patrocinou' a transferência, o só fato do mesmo pertencer a Coligação que deu
sustentação a campanha do Sr. Diniz, não pode ensejar penalidade a este ou aos demais Defendentes.
A Sra. Francisca das Chagas de Morais, ouvida às fls. 289, apontou que foi trabalhar como Secretária Municipal
de Educação de Tibau, e, por isso, realizou a transferência de seu domicílio eleitoral para aquele ente municipal,
utilizando um comprovante de residência no nome de sua sobrinha.
Veja: Se a Sra. Francisca das Chagas de Morais exercia o cargo de Secretária Municipal de Educação, em Tibau
- RN, por óbvio, a transferência de seu domicílio estaria autorizada pelo exercício dessa sua função, em face da
extensão do conceito de 'domicílio eleitoral'.
(...)
A testemunha Paulo Vagner Rufino (fls. 78), diz que transferiu o voto para votar em Diniz, e que o mesmo foi
convencido a fazê-lo pela Sra. Ângela Maria, porém, não mencionou qual a participação do Sr. Diniz no referido
ato, ao menos a parcela de participação do Sr. Allex Maggnum.
Na mesma esteira há o depoimento de Raimundo Robson Diego de Oliveira (fls. 50), apontando somente que
nunca residiu em Tibau, nada mencionando sobre a participação dos Defendentes no alegado crime.
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Já a testemunha Valmir Soares de Brito (fls. 117), aponta que a transferência foi realizada por uma pessoa
conhecida como 'Goiano', e que este pediu para votar em Clóvis Pereira da Silva (Cocó), para vereador, e em
Francisco Diniz para Prefeito, não mencionando se o mesmo teve contato com alguns dos Réus, ou mesmo qual
o beneficio que o mesmo auferiria com essa transferência.
Em Juízo, as pessoas de Clóvis Pereira da Silva e Daniel Roberto dos Santos, residentes em Tibau - RN,
afirmaram desconhecer as testemunhas acima mencionadas.
Conforme já antes dito, a prova, em sua maioria, foi colhida somente pela Autoridade Policial, sem que a mesma
fosse convalidada em Juízo, demonstrando, pois, a sua imprestabilidade em face da inaptidão para embasar o
decreto condenatório pretendido pelo Parquet.
E mais, as testemunhas não demonstraram a participação de cada um dos Réus, nas mencionadas
transferências, algumas sequer os conheciam, nem ao menos quais seriam os dividendos hipoteticamente
auferidos pelas mesmas, com a mencionada transferência.
A Sra. Francisca das Chagas Morais, por exercer cargo em comissão na Prefeitura de Tibau, por óbvio, teria a
extensão de seu domicílio eleitoral para aquele ente municipal, não existindo nenhuma ilegalidade nesse
procedimento.
Portanto, nada há de elementos probantes, que fortaleçam o pedido de condenação pleiteado pelo MP, senão,
ilações vagas e sem à demonstração do cometimento dos crimes descritos na exordial.
Cabe à acusação comprovar a sua tese de forma real. A condenação, mormente a penal, não se finca em meras
presunções e em depoimentos contraditórios. Essa só coexiste com a verdade real. Não existindo a certeza dos
fatos, deve absolver-se os acusados.
Sem a demonstração da verdade real, resta impossível condenar os Réus, na forma requerida pelo Autor.
Portanto, ante a fragilidade do sedimento probante colhido nos autos, não se tem como dar amparo à tese do
Acusador, indo ao encontro a solidez dos depoimentos aptos a comprovar a tese apontada pela defesa,
devendo, pois, haver a absolvição dos Réus, com a necessária improcedência da peça de denúncia.
- Do Crime Previsto no art. 350 do Código Eleitoral Brasileiro o tipo inserto no art. 350 do Código Eleitoral, refere-se a falsidade ideológica de documento público ou particular,
exigindo que o mesmo tenha potencialidade lesiva.
Conforme entendimento exposto pelo TSE, para a configuração do crime em tela, exige-se a ocorrência da prova
da potencialidade lesiva da conduta, o que no caso vertente inexiste.
O mesmo TSE adota o entendimento que somente o eleitor pode praticar conduta prevista no art. 350 do CE, e
não terceira pessoa.
(...)
Pela prova catalogada nos autos, nenhum desses requisitos foi comprovado pelo Órgão Acusador. Nada se
demonstrou acerca do dolo, má-fé ou mesmo a relevância jurídica da falsidade.
É que, para condenação em casos dessa estirpe, se faz imperioso que se demonstre o prejuízo, bem como sua
relevância dentro do processo eleitoral. Vejamos o entendimento adotado pelo TSE em caso análogo:
(...)
Ora, nenhuma das testemunhas ouvidas confirmaram o elemento subjetivo nas condutas dos Réus, razão pela
qual, por exigência para sua tipificação, resta atípica suas condutas.
Portanto, não sendo demonstrado o dolo específico, outra ilação não poderá ter este Juízo, senão decretar a
absolvição destes Defendentes, julgando improcedente a pretensão inserta na atrial.
Assim, tem-se desnaturada a pretensão condenatória do Crime de Falsidade Ideológica Eleitoral (art. 350 CE),
seja pela irrelevância do fato, dolo ou má-fé, levando a ilação lógica da rejeição da denúncia, e como tal, a
absolvição destes Peticionários.
- Da Inexistência do Crime de Formação de Quadrilha Em relação ao crime de formação de quadrilha, diferentemente do que apregoa o Parquet, este também não
restou demonstrado. Vejamos a descrição do tipo:
"Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos." (Redação antiga)
O próprio verbo 'associar', contido no aludido tipo, pressupõe que o agente tenha ânimo de unir-se a outras
pessoas. Por essa razão, para a incidência do tipo, deve ficar clara, a demonstração da Vontade consciente de o
Réu integrar-se, de forma estável e permanente, aos demais sujeitos ativos para a prática de delitos.
Esses subjetivismos dos Acusados, no intuito de associar-se, de forma permanente, para cometerem os ilícitos
apontados na atriaI, não restou assentado no decorrer da instrução processual.
Faltou ao Ministério Público, provar a ocorrência de associação eventualmente existente entre os Réus, de forma
organizada, para cometerem os ilícitos apontados na atrial.
(...)
Relatei. Passamos a fundamentar e decidir.
Passaremos a analisar as condutas imputadas a cada um dos réus de forma individualizada e, posteriormente,
as condutas que envolviam o grupo de pessoas e as ligações existentes.
Antes de adentrar a analise dos fatos concretos, é bom ressaltar em face da defesa técnica que debate a
ausência de prova ou a inutilidade de prova indiciária, a lição da Ministra Rosa Weber em seu voto proferido na
Ação Penal 470, do STF:
Não obstante, oportuno lembrar que “a verdade processual, a par de sua aspiração ideal de verdade objetiva,
está necessariamente comprometida com condições de convalidação, traduzidas em regras que disciplinam o
processo de comprovação, isto é, que instituem um método legal de comprovação processual”.
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Com a simplicidade que costuma caracterizar as afirmações mais precisas, Moacyr Amaral Santos refere-se à
prova como “o meio pelo qual a inteligência chega à descoberta da verdade”130, o qual se manifesta como “a
soma dos fatos produtores da convicção, apurados no processo”.
Não foi senão um dos pais da ciência processual, Adolf Wach, quem afirmou que “todas as provas, se
enxergadas com detalhe, não são mais do que provas de verossimilitude.” Analisando essa afirmação, que
encerra um agudo “relativismo processual”, anota Calamandrei:
pode valer igualmente, não só para o processo penal senão, mesmo fora do campo mais diretamente
processual, para todo juízo histórico a respeito de fatos que se dizem acontecidos: quando se diz que um fato é
verdadeiro, se quer dizer em substância que tem conseguido, na consciência de quem como tal o julga, aquele
grau máximo de verossimilitude que, em relação aos limitados meios de conhecimento de que o julgador dispõe,
basta para lhe dar a certeza subjetiva de que aquele fato tem ocorrido. Falo, já se compreende, não das
verdades lógicas e morais, senão das verdades dos fatos ocorridos, das verdades chamadas históricas.
Acima de tudo, o direito processual moderno almeja a racionalidade.
Há muito tornados artefatos de interesse meramente histórico os processos das ordálias, das provas per pugnam
e mesmo o sistema das provas legais, o direito processual penal moderno incumbiu ao julgador a tarefa de
avaliar racionalmente a prova, as quais funcionam, nessa medida, como instrumento de dissipação da
arbitrariedade. Cabe, pois, ao juiz, diante do conjunto probatório do processo, proceder à sua análise racional,
com vista a conferir, ao próprio convencimento, a segurança que o qualifica como certeza. Quer isso dizer que as
provas, tomadas como sistema coerente de dados – não se oferecem apenas aos sentidos, mas também, e
fundamentalmente, à inteligência do juiz, que, partindo delas, chega, pelo raciocínio, à verdade processual.
(...)
Não se coaduna com um direito processual penal marcado pela nota da racionalidade qualquer pretensão de
fazer do juiz um órgão inativo, incapaz de perquirir sobre o merecimento das provas, passivo diante daqueles
que deduzem pretensões e alegações desarrazoadas e tomam o método, a técnica e as garantias do direito,
inapropriadamente, por apanágio da injustiça. As garantias do processo penal consistem nos elementos que o
transformam, no dizer de Malatesta, no “triunfo da inteligência humana sobre a obscuridade que a circunda”.
Rebaixá-las a subterfúgio voltado à inoperatividade do processo não corresponde à sua exaltação, e sim ao seu
aviltamento.
Em nada a admissão da prova indiciária implica menosprezo à garantia da presunção de inocência. Sequer se
confundem, aliás, indício e presunção, sendo certo que cuidam, inclusive, de operações lógicas distintas.
Enquanto a presunção se forma por dedução, segundo a regra da identidade, o indício se presta ao raciocínio
indutivo, próprio do conhecimento empírico, segundo o princípio da causalidade.
(...)
Nos delitos de poder não pode ser diferente. Quanto maior o poder osten tado pelo criminoso, maior a facilidade
de esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas velados, destruição de documentos, aliciamento de
testemunhas etc. Também aqui a clareza que inspira o senso comum autoriza a conclusão (presunções, indícios
e lógica na interpretação dos fatos). Daí a maior elasticidade na admissão da prova de acusação, o que em
absoluto se confunde com flexibilização das garantias legais, dos cânones processuais e dos meios probatórios
e sua avaliação. É o que impõe a técnica mais adequada para interpretação da verdade diante dos dados
fornecidos pela instrução do processo. A potencialidade do acusado de crime para falsear a verdade implica o
maior valor das presunções contra ele erigidas. Delitos no âmbito reduzido do poder são, por sua natureza, em
vista da posição dos autores, de difícil comprovação pelas chamadas provas diretas. Daí a visão particular do
nível de convencimento da prova no processo, bem sopesados e considerados todos os meios probatórios,
diretos e indiretos, em direito admitidos. Quanto à aptidão da prova indiciária para embasar o juízo condenatório,
relembro de início que vigora, no direito brasileiro e no direito contemporâneo em geral, o princípio da persuasão
racional ou do livre convencimento motivado, como explicita o art. 155 do Código de Processo Penal, a afastar
qualquer sistema prévio de tarifação do valor probatório das provas. Isso significa que mesmo provas indiciárias,
no sentido técnico de provas indiretas do art. 239 do Código de Processo Penal, são aptas a afastar a presunção
de inocência e justificar o juízo condenatório. Certamente, o conjunto probatório, quer formado por provas diretas
ou indiretas, ou quer exclusivamente por provas diretas ou exclusivamente por provas indiretas, deve ser robusto
o suficiente para alcançar o standard de prova próprio do processo penal, de que a responsabilidade criminal do
acusado deve ser provada, na feliz fórmula anglo-saxã, acima de qualquer dúvida razoável.
Assim sendo, o conjunto probatório no processo penal não pode ser considerando em partes estanques entre
prova indiciária e prova judicial; prova direta e prova indireta, ou seja, é o raciocínio lógico jurídico que as partes
e o juiz fazem sobre todo o conjunto das provas que devem nortear o convencimento sobre a descoberta, o
esclarecimento, a visão dos elementos e circunstâncias que constituem o juízo de culpabilidade ou inocência.
- Francisco de Assis Diniz
A acusação aponta que o réu, então prefeito e candidato a novo mandado de prefeito do Município de Tibau,
seria organizado um esquema de captação ilícito de votos juntamente com os acusados: Ângela Maria Diniz
Jales, Allex Magnnum Diniz, e Francisco Félix Sobrinho, sendo os primeiros seus filhos e este último exercendo
de cargo de confiança de secretaria de administração.
Diante da sua condição de prefeito (em exercício do poder executivo) e também familiar, tinha o domínio
intelectual de organização que resultou nas transferências de eleitores com fins cooptação ilícita.
Ao contrário da tese de defesa, existe prova documental suficiente para ensejar a certeza das transferências
ilegais, porque foram baseadas em atestados de residência, nos quais foram inseridas informações falsas e
estes utilizados para requerimento de transferência de eleitores.
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Sobre a conduta da autoridade policial questionada pelos acusados, observa-se que na práxis administrativa a
emissão de “atestado” de residência pela autoridade policial decorre das informações do próprio declarante e das
testemunhas que ela apresenta para verificar a informação declarada.
Desse modo, quem comete o crime de inserir informação falsa em tal documento público pode não ser seu
emissor, mas aqueles que comparecem e declararam informações que não corresponde a fato verifico, como no
caso de residência num certo município.
Daí surge os elementos para configuração do crime de organização criminosa, antes conhecido com quadrilho
ou bando, pois temos várias condutas típicas (falsidade ideológica) que foram realizadas de forma organizada
pelo réu e demais acusados (alguns participes materiais da falsidade) de forma pretérita.
No quadro de ideias, a tese defensiva que somente o eleitor pode cometer o crime do artigo 350, do Código
Penal não está correta, pois nos casos concretos, a inserção das informações foi realizada tanto pelos eleitores
como pelas testemunhas, de modo que o elemento do tipo (fim eleitoral) restou demonstrado.
O crime previsto no artigo 350 do CE é crime formal, não necessita de resultado naturalístico ou de
potencialidade lesiva.
Aqui merece o resumo do entendimento consagrado pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitora acerca da
interpretação dada ao artigo 350, do Código Eleitoral:
Ac.-TSE, de 1º.8.2014, no AgR-REspe nº 105191: caracteriza-se o delito quando do documento constar
informação falsa preparada para provar, por seu conteúdo, fato juridicamente relevante.
Ac.-TSE, de 7.12.2011, no HC nº 154094: o tipo previsto neste artigo é crime formal, sendo irrelevante a
existência de resultado naturalístico, bastando que o documento falso tenha potencialidade lesiva.
Ac.-TSE, de 8.9.2011, no RHC nº 19088: o crime previsto neste artigo é de natureza formal, descabendo
potencializar, para definir-se a atribuição de autoridade policial, o fato de haver sido o documento utilizado em
certa localidade, prevalecendo a definição decorrente do art. 72 do CPP ("Não sendo conhecido o lugar da
infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu").
Ac.-TSE, de 18.8.2011, no REspe nº 23310: o tipo previsto neste artigo não é meio necessário nem fase normal
de preparação para a prática do delito tipificado no art. 290 deste código; são crimes autônomos que podem ser
praticados sem que um dependa do outro.
Ac.-TSE, de 2.5.2006, nos REspe nºs 25417 e 25418: para a adequação do tipo penal previsto neste dispositivo
é necessário que a declaração falsa prestada para fins eleitorais seja firmada pelo próprio eleitor interessado, e
não por terceiro.
Outrossim, em face da correlação entre pedido e a sentença, observa-se que ao acusado não foi imputado
(descrição de conduta típica (ação humana – material ou intelectual) nenhuma conduta prevista no artigo 350, do
Código Eleitoral, quiçá, como já aludido acima o domínio intelectual da organização para cooptação ilegal de
eleitores, que utilizou como meio a falsidade documental para fins eleitorais.
De sorte, que somente em alegações finais, o Ministério Público não pode vir a requerer a condenação do réu
pela conduta do artigo 350, do Código Eleitoral sem que sua participação, ainda que indireta, tenha sido descrita
na denúncia, sob pena de afronta ao princípio da adstrição, que agrava o princípio constitucional da ampla
defesa.
Malgrado o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva já definida em decisão interlocutória, somente
está concretizada a certeza da conduta criminosa do acusado pela formação da quadrilha, previsto do artigo 288,
do Código Penal.
- Ângela Maria Diniz Jales
A acusada foi denunciada pela prática de cometido de condutas tipificadas no artigo 350 do Código Eleitoral e do
artigo 288, do Código Penal, na forma do artigo 29, do CPB.
Aqui devemos destacar que a conduta do eleitor ao fazer a declaração falsa de residência somente teria possível
se a testemunha, ora acusada, corroborasse tal afirmação, do que a participação essencial e relevante ocorreu
no caso concreto.
Consta que em 08 “atestados” a acusada teria corroborado a informação falsa, os quais estão anexados aos
autos e constam no caderno de anexos dos autos.
A testemunha Paulo Vagner Rufino confirmou a pedido expresso da ré para realização da transferência em
benefício do também réu Francisco de Assis Diniz.
A sua participação na organização dirigida por seu pai, então prefeito municipal, ficou caraterizada pela sua
contribuição realiza de transferência com uso de documento, ideologicamente, falso, o que está evidente, pois
ela própria corroborou com testemunha a afirmação falsa lançada pelo eleitor.
- Allex Magnnum Diniz
O acusado, filho do réu Francisco de Assis Diniz, foi denunciado pela prática de cometido de condutas tipificadas
no artigo 350 do Código Eleitoral e do artigo 288, do Código Penal, na forma do artigo 29, do CPB.
Aqui devemos destacar que a conduta do eleitor ao fazer a declaração falsa de residência somente teria possível
se a testemunha corroborasse tal afirmação.
Consta que em 01 “atestado” o acusado teria corroborado a informação falsa do eleitor Igor Saraiva Dantas,
porém estou demonstrado (folhas 79/81 do anexo II) pela promoção do Ministério Público que o endereço
informado seria verdadeiro e que o eleitor chegou a residir em tal endereço.
Desse modo não restou demonstrado a pratica (ou participação) do acusado na conduta típica descrita no artigo
350, do Código Eleitoral.
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Do mesmo modo, não restando nenhum ato material ou formal de sua participação na organização dirigida por
seu pai, então prefeito municipal, não se pode caraterizada pela sua contribuição pelas pelo vínculo familiar, dai
que também não restou demonstrado sua culpabilidade no crime de organização criminosa.
- Francisco Félix Sobrinho
O acusado, então secretaria de administração municipal da administração de Francisco Diniz, foi denunciado
pela prática de cometido de condutas tipificadas no artigo 350 do Código Eleitoral e do artigo 288, do Código
Penal, na forma do artigo 29, do CPB.
Aqui devemos destacar que a conduta do eleitor ao fazer a declaração falsa de residência somente teria possível
se a testemunha, ora acusada, corroborasse tal afirmação, do que resultou a participação essencial e relevante
no caso concreto.
Consta que em 05 “atestados” o acusado teria corroborado a informação falsa de eleitores.
Ora, a tese de defesa se funda da confiança da declaração da autoridade policial, o que não é razoável diante do
grau de consciência do homem comum, isto porque o emissor do documento (autoridade policial) apenas coloca
as informações prestadas pelo declarante e das testemunhas.
Não é crível que o acusado assinasse declarações em favor de pessoas que sequer conhecesse se não tivesse
um motivo razoável para conceder declarações graciosas quando exercia cargo de confiança do acusado
- Francisco de Assis Diniz.
Daí que não pode alegar erro de tipo, diante da sua participação em declarações falsas prestadas para fins
eleitorais.
Destaque-se que não se pode justifica a declaração falsa com eventual prova de que o eleitor tivesse vinculo
familiar ou econômico com o Município para fins de comprovação do domicílio eleitoral, pois isso não
descaracteriza a falsidade documental quanto ao endereço específico.
Ao afirmar que uma pessoa mora um endereço ou local é preciso que se saiba que tal pessoa, efetivamente,
reside. Não cabe ao acusado, e também a todo homem comum, dizer que firmou a declaração de residência
confiando na palavra do emissor do documento ou do próprio declarante (suposto residente).
A sua participação na organização dirigida por superior hierárquico, então prefeito municipal, ficou caraterizada
pela sua contribuição realiza de transferência de eleitores, com uso de documento, ideologicamente, falso, o que
está evidente, pois ele próprio corroborou como testemunha a afirmação falsa lançada por eleitor.
Aliás, ao afirmar em defesa própria que não conhecia os eleitores não afasta sua culpabilidade, ao contrário,
demonstra que atuou apenas para garantia da transferência irregulares em favor do acusado Francisco Diniz, o
qual lhe nomeou secretaria de administração.
- Do crime de quadrilha ou bando (anterior a 2013).
Devemos ainda analisar as teses defensivas quanto à falta dos elementos do tipo penal, pela união estável e
permanente de três ou mais pessoas para cometer crimes.
A permanência não está vinculada a longo período de tempo, mas a efetiva organização prévia, o que também
não se confunde com uma organização, detalhadamente, definida.
No caso concreto, as provas documental e testemunhal demonstraram que os acusados Francisco de Assis
Diniz, Ângela Maria Diniz Jales, e Francisco Félix Sobrinho se uniram para cometer crimes de indução de
inscrições de eleitores (CE, artigo 290), para tanto, praticou-se crimes previstos no artigo 350, do CE.
Não se pode falar em eventualidade dos crimes, pois a cooptação ilícita exigia grau de organização para escolha
dos eleitores a serem transferidos.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, absolvo o réu Allex Magnnum Diniz das acusações contra si formuladas por ausência de
provas das condutas atribuídas.
Condeno o réu Francisco de Assis Diniz pelo crime de quadrilha previsto no artigo 288, do Código Penal, com
redação anterior à Lei nº 12.850/2013.
Condeno a ré Ângela Maria Diniz Jales como incurso nas penas dos crimes do artigo 350 do Código Eleitoral e
artigo 288, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 12.850/2013.
Condeno o réu Francisco Félix Sobrinho como incurso nas penas dos crimes do artigo 350 do Código Eleitoral e
artigo 288, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 12.850/2013.
DOSIMETRIA DA PENA DE FRANCISCO DE ASSIS DINIZ
Quadrilha ou banco – artigo 288, do Código Penal.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Atento ao critério trifásico consagrado pelo jurista Nélson Hungria e abraçado pelo nosso código penal em seu
artigo 68 deve o juiz analisando as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do estatuto repressivo,
traçar a pena inicial sobre a qual recairão os cálculos das duas fases sequentes, valorando uma a uma como
favorável ou desfavorável ao agente. No caso concreto verifico o seguinte:
1ª – CULPABILIDADE
O termo culpabilidade possuem vários significados, a implicar algumas interpretações ou a permitir, dependendo
do ponto do qual se observa, alguma diversidade de exegese, o que pode ensejar dúvidas e levar a confusões
geradoras de severa injustiça na pena concretizada, muitas vezes pela consideração dos mesmos institutos mais
de uma vez implicando acréscimos desmedidos e imerecidos.
A culpabilidade exigida na avaliação do artigo 59 do CP não se confunde com aquela que impõe avaliação do
juiz para fins de considerar a ocorrência ou não, do crime, posto que não seria justo que no momento da fixação
da pena o magistrado reavaliasse os mesmos elementos, agora impondo maior reprimenda. O bis in idem
ocorreria, com certeza. Assim sendo, a análise da culpabilidade como um juízo normativo do juiz referente ao
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grau de comprometimento do agente no agir livre em direção ao resultado delituoso. Para Bitencourt, citando
Jiménez de Asúa, aduz que, “apesar de sua orientação causalista, definiu a culpabilidade do finalismo como a
reprovação do processo volitivo: nas ações dolosas, a reprovabilidade da decisão de cometer o fato; na
produção não dolosa de resultados, a reprovação por não tê-los evitado mediante uma atividade regulada de
modo finalista”.
A culpabilidade na dosimetria da pena-base é parâmetro normativo posto, que demanda manifestação de juízo
de valor do juiz acerca do grau de censura da conduta do agente sendo necessariamente encarada como
elemento de medição e limitação da pena. Para nós, neste ensejo, interessa seu aspecto de fator de graduação
da pena, expressando a posição do sujeito ativo diante do bem jurídico tutelado pela norma penal violada.
O caso concreto, nos revela elementos fáticos que autorizam uma análise desfavorável desta circunstância vez
que o agente atuou com grau de reprovabilidade elevado, o que se denota pelo fato de ser sabedor, na condição
de prefeito e experiente político do Município de Tibau, de suas responsabilidades com o Estado Democrático de
Direito e a ética da concorrência aos mandatos eletivos.
Desfavorável ao acusado.
2ª – ANTECEDENTES
O acusado possui bons antecedentes. Favorável.
3ª – CONDUTA SOCIAL
Diz respeito à conduta do réu junto à sociedade, abrangendo o seu comportamento no trabalho, na vida familiar,
na comunidade onde vive etc.
Esta circunstância, a exemplo de outras, de caráter subjetivo, ou seja, que se embasa em referências da vida do
réu, desvinculada do delito e pautada no que o indivíduo é, e não no que ele fez, merece severas críticas ante
sua aura de inconstitucionalidade por levar em consideração para dimensionar a pena do acusado, aspectos
sem qualquer referência ou nexo com a conduta delituosa ou com o resultado ilícito. É dizer: Que importância
tem para a pena de determinado crime se o acusado é pessoa de má índole no meio social em que vive?
Corremos o risco de nesta análise resvalarmos para observações de cunho ético, econômico ou social, que não
guardam o menor vínculo de causalidade como fato, atingindo princípios de envergadura constitucional como o d
a dignidade da pessoa humana, pessoalidade e proporcionalidade da pena. A análise deste parâmetro se
configura em atentado ao direito penal do fato, punindo-se a pessoa não pelo que fez, mas pelo que é; numa
lógica mais condizente como direito do autor, que justificou e justifica perseguições a determinadas raças, credos
e cores mundo afora.
Destarte, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade e o da individualização da
pena, considero esta circunstância inconstitucional no caso concreto, considerando-a inapta a ser utilizada para
elevar a pena-base ou mesmo para neutralizar outra, eventualmente avaliada em desfavor do acusado.
4ª – PERSONALIDADE DO AGENTE
“Personalidade deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da
personalidade, deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético social, a
presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental
na vida do réu”. (Bittencourt). Aqui, destarte, chegamos inexoravelmente à mesma conclusão esposada quando
da análise da circunstância “conduta social”, isto é, esta circunstância não deve ser valorada pelo juiz
sentenciante e precisa ser afastada por inconstitucionalidade (incidenter tantum), uma vez que fere mortalmente
os princípios da individualização da pena, da culpabilidade e do direito penal do fato, não devendo o magistrado,
portanto, estabelecer valoração positiva ou negativa e tampouco neutra, devendo simplesmente ser afastada,
posto que eivada de inconstitucionalidade.
Neste ponto, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade e o da individualização
da pena, considero esta circunstância inconstitucional no caso concreto, considerando-a inapta a ser utilizada
para elevar a pena base ou mesmo para neutralizar outra eventualmente avaliada em desfavor do acusado.
5ª – MOTIVOS DO CRIME
São os fatos que levaram o réu a praticar o delito, que tanto poderão derivar de sentimentos moralmente nobres
ou, ao contrário, de sentimentos moralmente e socialmente reprováveis.
O acusado foi levado à prática criminosa com o fim de obter vantagem na corrida eleitoral para ser eleito prefeito
municipal, o que é abjeto e antiético.
Desfavorável ao acusado.
6ª – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
São aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o
estado de ânimo do réu, que pode demonstrar maior ou menor determinação do criminoso na prática do delito,
ou outras condições, como o lugar, a maneira de agir, a ocasião, além da atitude do criminoso durante ou após a
conduta criminosa, que tanto pode indicar a insensibilidade ou indiferença quanto o arrependimento.
Este é o mais importante parâmetro da atividade de fixação da pena-base, vez que especialmente objetivo e
circunscrito ao fato delituoso, desprovido, portanto, de quaisquer subjetivismos inconstitucionais.
As circunstâncias do delito pesam desfavoráveis ao réu. É que o delito foi cometido mediante a tentativa de lesar
a boa-fé da Justiça Eleitoral, na qual é flexibilizado o conceito de domicílio eleitoral para facilitar o pleno exercício
do direito de votar.
Desfavorável ao acusado.
7ª – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
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São, na verdade, as consequências extrapenais do crime, ou seja, aquelas que não integram o tipo penal.
Relacionam-se com os efeitos da conduta do réu, a maior o menor gravidade do dano causado pelo crime aos
familiares da vítima ou à coletividade.
Não restaram demonstradas consequências extrapenais, isto é, que não estivessem ínsitas no próprio tipo penal.
Favorável ao acusado.
8ª – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
Diz respeito ao modo como a vítima se conduziu antes ou durante a ação criminosa, que muitas vezes pode se
constituir em provocação ou estímulo à conduta criminosa, de forma que há de se verificar o grau de
colaboração, negligência ou provocação da vítima.
No caso concreto, não houve qualquer intervenção da vítima que induzisse, auxiliasse ou potencializasse a
conduta criminosa acedendo a esta ou facilitando-a. Contudo, o fato de apenas a conduta do agente criminoso
ser a responsável exclusiva pelo resultado ora apenado não pode implicar em consideração negativa desta
circunstância vez que, a inação da vítima é o comportamento esperado no cenário delituoso caso assim
concluíssemos, estaríamos ferindo de morte o princípio da individualização da pena e o da culpabilidade (nullo
juditio sine culpa).
Esse o entendimento já pacificado no STJ:
Quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado '‘neutro’ ou
‘normal à espécie’', não há falar em consideração desfavorável ao acusado. Nesse sentido: HC n. 95.675/MS,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 28/3/2011; HC n. 178.148/MS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta
Turma, DJe 24/2/2012)
Nessa linha de raciocínio, considero no caso concreto a presente circunstância judicial favorável.
1ª FASE DA DOSIMETRIA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PECULATO DESVIO - FRANCISCO DE ASSIS
DINIZ
Após análise das circunstâncias judiciais acima elencadas, atento ainda à necessidade de graduação da pena de
forma a proporcionar a justa reprovação e prevenção do injusto penal praticado, conforme determinado no artigo
59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com duas delas
desfavoráveis ao agente FIXO a PENA-BASE de FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, para crime de quadrilha, em 09
(nove) meses acima do mínimo cominado abstratamente, considerando 03 meses de aumento para cada
circunstância negativa, o que totaliza, neste ponto, 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.
2ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS ATENUANTES E AGRAVANTES – FRANCISCO DE ASSIS DINIZ
Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
3ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA
Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.
PENA DEFINITIVA
A pena definitiva de FRANCISCO DE ASSIS DINIZ é de 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
Tendo em vista a pena ora imposta de em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, bem como as
circunstâncias judiciais do artigo 69 serem, em sua maioria favoráveis ao acusado, este deverá iniciar o
cumprimento da pena em regime ABERTO nos termos do artigo33, § 2, “c” do CPB, resguardando-se a
progressividade da execução (artigo 33, § 2º, CP), a cargo do Juiz da Execução Penal (artigo 66, III, “b” da Lei nº
7.210/84). Não há detração a ser considerada uma vez que o acusado não foi preso cautelarmente.
DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Considerando que o artigo 44 do Código Penal, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes: 1ª) prestação de serviços à comunidade; 2ª) Prestação pecuniária em favor de entidade
pública ou privada com destinação social atuante no Município de Tibau, a qual fixo em 10 (dez) salários
mínimos, considerando a situação econômica do acusado, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do
crime, todo conforme já analisado acima.
DOSIMETRIA DA PENA DE ÂNGELA MARIA DINIZ JALES
Quadrilha ou banco – artigo 288, do Código Penal e Falsidade documental – artigo 350, do Código Eleitoral.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Atento ao critério trifásico consagrado pelo jurista Nélson Hungria e abraçado pelo nosso código penal em seu
artigo68 deve o juiz analisando as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do estatuto repressivo,
traçar a pena inicial sobre a qual recairão os cálculos das duas fases sequentes, valorando uma a uma como
favorável ou desfavorável ao agente. No caso concreto verifico o seguinte:
1ª – CULPABILIDADE
O termo culpabilidade possui vários significados, a implicar algumas interpretações ou a permitir, dependendo do
ponto do qual se observa, alguma diversidade de exegese, o que pode ensejar dúvidas e levar a confusões
geradoras de severa injustiça na pena concretizada, muitas vezes pela consideração dos mesmos institutos mais
de uma vez implicando acréscimos desmedidos e imerecidos.
A culpabilidade exigida na avaliação do artigo 59 do CP não se confunde com aquela que impõe avaliação do
juiz para fins de considerar a ocorrência ou não, do crime, posto que não seria justo que no momento da fixação
da pena o magistrado reavaliasse os mesmos elementos, agora impondo maior reprimenda. O bis in idem
ocorreria, com certeza. Assim sendo, a análise da culpabilidade como um juízo normativo do juiz referente ao
grau de comprometimento do agente no agir livre em direção ao resultado delituoso. Para Bitencourt, citando
Jiménez de Asúa, aduz que, “apesar de sua orientação causalista, definiu a culpabilidade do finalismo como a
reprovação do processo volitivo: nas ações dolosas, a reprovabilidade da decisão de cometer o fato; na
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produção não dolosa de resultados, a reprovação por não tê-los evitado mediante uma atividade regulada de
modo finalista”.
A culpabilidade na dosimetria da pena-base é parâmetro normativo posto, que demanda manifestação de juízo
de valor do juiz acerca do grau de censura da conduta do agente sendo necessariamente encarada como
elemento de medição e limitação da pena. Para nós, neste ensejo, interessa seu aspecto de fator de graduação
da pena, expressando a posição do sujeito ativo diante do bem jurídico tutelado pela norma penal violada.
O caso concreto, Nos revela elementos fáticos que autorizam uma análise favorável desta circunstância vez que
o agente atuou com grau de reprovabilidade elevado para as condutas criminosas praticadas, até porque se trata
de uma servidora público do Município de Tibau atuante com assistente social, de modo que não poderia ser
envolver, de forma criminoso, em disputa de poder político.
Desfavorável, portanto.
2ª – ANTECEDENTES
A acusada possui bons antecedentes. Favorável.
3ª – CONDUTA SOCIAL
Diz respeito à conduta do réu junto à sociedade, abrangendo o seu comportamento no trabalho, na vida familiar,
na comunidade onde vive etc.
Esta circunstância, a exemplo de outras, de caráter subjetivo, ou seja, que se embasa em referências da vida do
réu, desvinculada do delito e pautada no que o indivíduo é, e não no que ele fez, merece severas críticas ante
sua aura de inconstitucionalidade por levar em consideração para dimensionar a pena do acusado, aspectos
sem qualquer referência ou nexo com a conduta delituosa ou com o resultado ilícito. É dizer: Que importância
tem para a pena de determinado crime se o acusado é pessoa de má índole no meio social em que vive?
Corremos o risco de nesta análise resvalarmos para observações de cunho ético, econômico ou social, que não
guardam o menor vínculo de causalidade como fato, atingindo princípios de envergadura constitucional como o d
a dignidade da pessoa humana, pessoalidade e proporcionalidade da pena. A análise deste parâmetro se
configura em atentado ao direito penal do fato, punindo-se a pessoa não pelo que fez, mas pelo que é, numa
lógica mais condizente como direito do autor que justificou e justifica perseguições a determinadas raças, credos
e cores mundo afora.
Destarte, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade e o da individualização da
pena, considero esta circunstância inconstitucional no caso concreto, considerando-a inapta a ser utilizada para
elevar a pena-base ou mesmo para neutralizar outra, eventualmente avaliada em desfavor do acusado.
4ª – PERSONALIDADE DO AGENTE
“Personalidade deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da
personalidade, deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético social, a
presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental
na vida do réu”. (Bittencourt). Aqui, destarte, chegamos inexoravelmente à mesma conclusão esposada quando
da análise da circunstância “conduta social”, isto é, esta circunstância não deve ser valorada pelo juiz
sentenciante e precisa ser afastada por inconstitucionalidade (incidenter tantum), uma vez que fere mortalmente
os princípios da individualização da pena, da culpabilidade e do direito penal do fato, não devendo o magistrado,
portanto, estabelecer valoração positiva ou negativa e tampouco neutra, devendo simplesmente ser afastada,
posto que eivada de inconstitucionalidade.
Neste ponto, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade e o da individualização
da pena, considero esta circunstância inconstitucional no caso concreto, considerando-a inapta a ser utilizada
para elevar a pena base ou mesmo para neutralizar outra eventualmente avaliada em desfavor do acusado.
5ª – MOTIVOS DO CRIME
São os fatos que levaram o réu a praticar o delito, que tanto poderão derivar de sentimentos moralmente nobres
ou, ao contrário, de sentimentos moralmente e socialmente reprováveis.
A motivação se evidenciou relacionada a sua condição de membro familiar do beneficiário direto.
Favorável, portanto.
6ª – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
São aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o
estado de ânimo do réu, que pode demonstrar maior ou menor determinação do criminoso na prática do delito,
ou outras condições, como o lugar, a maneira de agir, a ocasião, além da atitude do criminoso durante ou após a
conduta criminosa, que tanto pode indicar a insensibilidade ou indiferença quanto o arrependimento.
Este é o mais importante parâmetro da atividade de fixação da pena-base, vez que especialmente objetivo e
circunscrito ao fato delituoso, desprovido, portanto, de quaisquer subjetivismos inconstitucionais.
As circunstâncias do delito pesam desfavoráveis à ré. É que o delito foi cometido mediante a tentativa de lesar a
boa-fé da Justiça Eleitoral, na qual é flexibilizado o conceito de domicílio eleitoral para facilitar o pleno exercício
do direito de votar.
Desfavorável, portanto.
7ª – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
São, na verdade, as consequências extrapenais do crime, ou seja, aquelas que não integram o tipo penal.
Relacionam-se com os efeitos da conduta do réu, a maior o menor gravidade do dano causado pelo crime aos
familiares da vítima ou à coletividade.
Não restaram demonstradas consequências extrapenais, isto é, que não estivessem ínsitas no próprio tipo penal.
Favorável, portanto.
8ª – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
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Diz respeito ao modo como a vítima se conduziu antes ou durante a ação criminosa, que muitas vezes pode se
constituir em provocação ou estímulo à conduta criminosa, de forma que há de se verificar o grau de
colaboração, negligência ou provocação da vítima.
No caso concreto, não houve qualquer intervenção da vítima que induzisse, auxiliasse ou potencializasse a
conduta criminosa acedendo a esta ou facilitando-a. Contudo, o fato de apenas a conduta do agente criminoso
ser a responsável exclusiva pelo resultado ora apenado não pode implicar em consideração negativa desta
circunstância vez que, a inação da vítima é o comportamento esperado no cenário delituoso caso assim
concluíssemos, estaríamos ferindo de morte o princípio da individualização da pena e o da culpabilidade (nullo
juditio sine culpa).
Esse o entendimento já pacificado no STJ:
“Quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado '‘neutro’ ou
‘normal à espécie’', não há falar em consideração desfavorável ao acusado. Nesse sentido: HC n. 95.675/MS,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 28/3/2011; HC n. 178.148/MS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta
Turma, DJe 24/2/2012)
Nessa linha de raciocínio, considero no caso concreto a presente circunstância judicial favorável.
1ª FASE DA DOSIMETRIA FIXAÇÃO DA PENA BASE – QUADRILHA.
Após análise das circunstâncias judiciais acima elencadas, atento ainda à necessidade de graduação da pena de
forma a proporcionar a justa reprovação e prevenção do injusto penal praticado, conforme determinado no artigo
59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com duas delas
desfavoráveis ao agente FIXO a PENA-BASE de ANGELA MARIA DINIZ JALES, para crime de quadrilha, em 06
meses acima do mínimo cominado abstratamente, considerando 03 meses de aumento para cada circunstância
negativa, o que totaliza, neste ponto, 01 (um) ano e 6 (meses) meses de reclusão.
2ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS ATENUANTES E AGRAVANTES
Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
3ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA
Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.
PENA DEFINITIVA
A pena definitiva de ANGELA MARIA DINIZ JALES é de 1 (um) ano e 6 (meses) de reclusão.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
Tendo em vista a pena ora imposta de em 1 (um) ano e e 6 (meses) de reclusão, bem como as circunstâncias
judiciais do artigo 69 serem, em sua maioria favoráveis ao acusado, este deverá iniciar o cumprimento da pena
em regime ABERTO nos termos do artigo33, § 2, “c” do CPB, resguardando-se a progressividade da execução
(artigo 33, § 2º, CP), a cargo do Juiz da Execução Penal (artigo 66, III, “b” da Lei nº 7.210/84). Não há detração a
ser considerada uma vez que o acusado não foi preso cautelarmente.
1ª FASE DA DOSIMETRIA FIXAÇÃO DA PENA BASE – FALSIDADE DOCUMENTAL.
Após análise das circunstâncias judiciais acima elencadas, atento ainda à necessidade de graduação da pena de
forma a proporcionar a justa reprovação e prevenção do injusto penal praticado, conforme determinado no artigo
59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com duas delas
desfavoráveis ao agente FIXO a PENA-BASE de ANGELA MARIA DINIZ JALES, para crime de falsidade
documental, em 06 meses acima do mínimo cominado abstratamente, considerando 03 meses de aumento para
cada circunstância negativa, o que totaliza, neste ponto, 01 (um) ano e 6 (meses) meses de reclusão, bem como
9 dias-multa
2ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS ATENUANTES E AGRAVANTES
Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
3ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA
Não há causas de diminuição.
Por outro lado, ficou demonstrado que a falsidade ocorreu em 08 oportunidades distintas, mas com nas mesmas
circunstâncias de tempo, modo e lugar, assim sendo, deve-se aplicar a causa de aumento do artigo 71, do
Código Penal.
Quanto ao critério de aumento, seguimos a jurisprudência do STJ:
“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 288,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 443 DESTA
CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (3) CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. NÚMERO
DE INFRAÇÕES. (4) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
(…)
3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade
delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4
infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o
universo de 2 (duas) infrações cometidas pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o
aumento de 1/6 (um sexto).
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, no tocante à Ação Penal n.° 050.09.087780-2,
Controle n.° 1.684/09, da 11.ª Vara Criminal Central/SP, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 7 (sete)
anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da
sentença e do acórdão.
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(HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014,
DJe 24/04/2014)”
No caso, impõe-se o aumento no patamar máximo de 2/3 ante o grande número de repetições do delito.
Assim sendo, aumento a pena de reclusão em 1 ano e 6 dias multa.
PENA DEFINITIVA
A pena definitiva de ANGELA MARIA DINIZ JALES é de 2 (dois) ano e 6 (meses) de reclusão e 15 dias-multa.
VALOR DO DIA MULTA
Considerando a situação econômica da réu pelo cargo que ocupa, qual seja, assistente social, fixo o valor do dia
multa em metade de 01(um) salários mínimo ao tempo do fato delituoso, na forma do § 1º do art. 49 do Código
Penal.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
Tendo em vista as duas penas restritivas de liberdade ora impostas somam 4 anos de reclusão, bem como as
circunstâncias judiciais do artigo 69, do Código Penal serem, em sua maioria favoráveis à acusada, este deverá
iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO nos termos do artigo33, § 2, “B” do CPB, resguardando-se a
progressividade da execução (artigo 33, § 2º, CP), a cargo do Juiz da Execução Penal (artigo 66, III, “b” da Lei nº
7.210/84). Não há detração a ser considerada uma vez que o acusado não foi preso cautelarmente.
DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Considerando que o artigo 44 do Código Penal, substituo as 2 (duas) penas privativas de liberdade por duas
restritivas de direitos consistentes: 1ª) prestação de serviços à comunidade; 2ª) Prestação pecuniária em favor
de entidade pública ou privada com destinação social atuante no Município de Tibau, a qual fixo em (10) salários
mínimos, considerando a situação econômica da acusada, o concurso material de crimes (quadrilha e falsidade)
a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, todo conforme já analisado acima.
DOSIMETRIA DA PENA DE FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO
Quadrilha ou banco – artigo 288, do Código Penal e Falsidade documental – artigo 350, do Código Eleitoral.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Atento ao critério trifásico consagrado pelo jurista Nélson Hungria e abraçado pelo nosso código penal em seu
artigo68 deve o juiz analisando as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo59 do estatuto repressivo,
traçar a pena inicial sobre a qual recairão os cálculos das duas fases sequentes, valorando uma a uma como
favorável ou desfavorável ao agente. No caso concreto verifico o seguinte:
1ª – CULPABILIDADE
O termo culpabilidade possui vários significados, a implicar algumas interpretações ou a permitir, dependendo do
ponto do qual se observa, alguma diversidade de exegese, o que pode ensejar dúvidas e levar a confusões
geradoras de severa injustiça na pena concretizada, muitas vezes pela consideração dos mesmos institutos mais
de uma vez implicando acréscimos desmedidos e imerecidos.
A culpabilidade exigida na avaliação do artigo 59 do CP não se confunde com aquela que impõe avaliação do
juiz para fins de considerar a ocorrência ou não, do crime, posto que não seria justo que no momento da fixação
da pena o magistrado reavaliasse os mesmos elementos, agora impondo maior reprimenda. O bis in idem
ocorreria, com certeza. Assim sendo, a análise da culpabilidade como um juízo normativo do juiz referente ao
grau de comprometimento do agente no agir livre em direção ao resultado delituoso. Para Bitencourt, citando
Jiménez de Asúa, aduz que, “apesar de sua orientação causalista, definiu a culpabilidade do finalismo como a
reprovação do processo volitivo: nas ações dolosas, a reprovabilidade da decisão de cometer o fato; na
produção não dolosa de resultados, a reprovação por não tê-los evitado mediante uma atividade regulada de
modo finalista”.
A culpabilidade na dosimetria da pena-base é parâmetro normativo posto, que demanda manifestação de juízo
de valor do juiz acerca do grau de censura da conduta do agente sendo necessariamente encarada como
elemento de medição e limitação da pena. Para nós, neste ensejo, interessa seu aspecto de fator de graduação
da pena, expressando a posição do sujeito ativo diante do bem jurídico tutelado pela norma penal violada.
O caso concreto, Nos revela elementos fáticos que autorizam uma análise favorável desta circunstância vez que
o agente atuou com grau de reprovabilidade elevado para as condutas criminosas praticadas, até porque se
tratava de um agente público – secretário de administração do Município de Tibau atuante com assistente social,
de modo que não poderia ser envolver, de forma criminosa, em disputa de poder político.
Desfavorável, portanto.
2ª – ANTECEDENTES
A acusada possui bons antecedentes. Favorável.
3ª – CONDUTA SOCIAL
Diz respeito à conduta do réu junto à sociedade, abrangendo o seu comportamento no trabalho, na vida familiar,
na comunidade onde vive etc.
Esta circunstância, a exemplo de outras, de caráter subjetivo, ou seja, que se embasa em referências da vida do
réu, desvinculada do delito e pautada no que o indivíduo é, e não no que ele fez, merece severas críticas ante
sua aura de inconstitucionalidade por levar em consideração para dimensionar a pena do acusado, aspectos
sem qualquer referência ou nexo com a conduta delituosa ou com o resultado ilícito. É dizer: Que importância
tem para a pena de determinado crime se o acusado é pessoa de má índole no meio social em que vive?
Corremos o risco de nesta análise resvalarmos para observações de cunho ético, econômico ou social, que não
guardam o menor vínculo de causalidade como fato, atingindo princípios de envergadura constitucional como o d
a dignidade da pessoa humana, pessoalidade e proporcionalidade da pena. A análise deste parâmetro se
configura em atentado ao direito penal do fato, punindo-se a pessoa não pelo que fez, mas pelo que é, numa
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lógica mais condizente como direito do autor que justificou e justifica perseguições a determinadas raças, credos
e cores mundo afora.
Destarte, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade e o da individualização da
pena, considero esta circunstância inconstitucional no caso concreto, considerando-a inapta a ser utilizada para
elevar a pena-base ou mesmo para neutralizar outra, eventualmente avaliada em desfavor do acusado.
4ª – PERSONALIDADE DO AGENTE
“Personalidade deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da
personalidade, deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético social, a
presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental
na vida do réu”. (Bittencourt) Aqui, destarte, chegamos inexoravelmente à mesma conclusão esposada quando
da análise da circunstância “conduta social”, isto é, esta circunstância não deve ser valorada pelo juiz
sentenciante e precisa ser afastada por inconstitucionalidade (incidenter tantum), uma vez que fere mortalmente
os princípios da individualização da pena, da culpabilidade e do direito penal do fato, não devendo o magistrado,
portanto, estabelecer valoração positiva ou negativa e tampouco neutra, devendo simplesmente ser afastada,
posto que eivada de inconstitucionalidade.
Neste ponto, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade e o da individualização
da pena, considero esta circunstância inconstitucional no caso concreto, considerando-a inapta a ser utilizada
para elevar a pena base ou mesmo para neutralizar outra eventualmente avaliada em desfavor do acusado.
5ª – MOTIVOS DO CRIME
São os fatos que levaram o réu a praticar o delito, que tanto poderão derivar de sentimentos moralmente nobres
ou, ao contrário, de sentimentos moralmente e socialmente reprováveis.
A motivação se evidenciou relacionada a subordinação ao chefe do poder.
Favorável, portanto.
6ª – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
São aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o
estado de ânimo do réu, que pode demonstrar maior ou menor determinação do criminoso na prática do delito,
ou outras condições, como o lugar, a maneira de agir, a ocasião, além da atitude do criminoso durante ou após a
conduta criminosa, que tanto pode indicar a insensibilidade ou indiferença quanto o arrependimento.
Este é o mais importante parâmetro da atividade de fixação da pena-base, vez que especialmente objetivo e
circunscrito ao fato delituoso, desprovido, portanto, de quaisquer subjetivismos inconstitucionais.
As circunstâncias do delito pesam desfavoráveis à ré. É que o delito foi cometido mediante a tentativa de lesar a
boa-fé da Justiça Eleitoral, na qual o conceito de domicílio eleitoral é flexibilizado para facilitar o pleno exercício
do direito de votar.
Desfavorável ao acusado.
7ª – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
São, na verdade, as consequências extrapenais do crime, ou seja, aquelas que não integram o tipo penal.
Relacionam-se com os efeitos da conduta do réu, a maior o menor gravidade do dano causado pelo crime aos
familiares da vítima ou à coletividade.
Não restaram demonstradas consequências extrapenais, isto é, que não estivessem ínsitas no próprio tipo penal.
Favorável, portanto.
8ª – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
Diz respeito ao modo como a vítima se conduziu antes ou durante a ação criminosa, que muitas vezes pode se
constituir em provocação ou estímulo à conduta criminosa, de forma que há de se verificar o grau de
colaboração, negligência ou provocação da vítima.
No caso concreto, não houve qualquer intervenção da vítima que induzisse, auxiliasse ou potencializasse a
conduta criminosa acedendo a esta ou facilitando-a. Contudo, o fato de apenas a conduta do agente criminoso
ser a responsável exclusiva pelo resultado ora apenado não pode implicar em consideração negativa desta
circunstância vez que, a inação da vítima é o comportamento esperado no cenário delituoso caso assim
concluíssemos, estaríamos ferindo de morte o princípio da individualização da pena e o da culpabilidade.
Esse o entendimento já pacificado no STJ:
Quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado '‘neutro’ ou
‘normal à espécie’', não há falar em consideração desfavorável ao acusado. Nesse sentido: HC n. 95.675/MS,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 28/3/2011; HC n. 178.148/MS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta
Turma, DJe 24/2/2012)
Nessa linha de raciocínio, considero no caso concreto a presente circunstância judicial favorável.
1ª FASE DA DOSIMETRIA FIXAÇÃO DA PENA BASE – QUADRILHA.
Após análise das circunstâncias judiciais acima elencadas, atento ainda à necessidade de graduação da pena de
forma a proporcionar a justa reprovação e prevenção do injusto penal praticado, conforme determinado no artigo
59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com duas delas
desfavoráveis ao agente FIXO a PENA-BASE de FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, para crime de quadrilha, em
06 meses acima do mínimo cominado abstratamente, considerando 03 meses de aumento para cada
circunstância negativa, o que totaliza, neste ponto, 01 (um) ano e 6 (meses) meses de reclusão.
2ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS ATENUANTES E AGRAVANTES
Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
3ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA
Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.
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PENA DEFINITIVA
A pena definitiva de FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO é de 1 (um) ano e 6 (meses) de reclusão.
1ª FASE DA DOSIMETRIA FIXAÇÃO DA PENA BASE – FALSIDADE DOCUMENTAL.
Após análise das circunstâncias judiciais acima elencadas, atento ainda à necessidade de graduação da pena de
forma a proporcionar a justa reprovação e prevenção do injusto penal praticado, conforme determinado no artigo
59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com duas delas
desfavoráveis ao agente FIXO a PENA-BASE de FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, para crime de falsidade
documental, em 06 meses acima do mínimo cominado abstratamente, considerando 03 meses de aumento para
cada circunstância negativa, o que totaliza, neste ponto, 01 (um) ano e 6 (meses) meses de reclusão, bem como
9 dias-multa
2ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS ATENUANTES E AGRAVANTES
Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
3ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA
Não há causas de diminuição ou aumento.
PENA DEFINITIVA
A pena definitiva de FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO é de 1 (um) ano e 6 (meses) de reclusão e 9 dias-multa.
VALOR DO DIA MULTA
Considerando a situação econômica da réu pelo cargo que ocupa, qual seja, professor, fixo o valor do dia multa
em metade de 01(um) salário mínimo ao tempo do fato delituoso, na forma do § 1º do artigo 49 do Código Penal.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
Tendo em vista as 2 penas restritivas de liberdade ora impostas somam 3 anos de reclusão, bem como as
circunstâncias judiciais do artigo 69, do Código Penal serem, em sua maioria favoráveis à acusada, este deverá
iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO nos termos do artigo33, § 2, “B” do CPB, resguardando-se a
progressividade da execução (artigo 33, § 2º, CP), a cargo do Juiz da Execução Penal (artigo 66, III, “b” da Lei nº
7.210/84). Não há detração a ser considerada uma vez que o acusado não foi preso cautelarmente.
DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Considerando que o disposto no artigo 44 do Código Penal então substitui as duas (2) penas privativas de
liberdade por duas restritivas de direitos consistentes: 1ª) prestação de serviços à comunidade; 2ª) Prestação
pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social atuante no Município de Tibau, a qual
fixo em 5 (cinco) salários mínimos, considerando a situação econômica da acusada, o concurso material de
crimes (quadrilha e falsidade) a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, todo conforme já
analisado acima.
PROVIMENTOS FINAIS
DA POSSIBILIDADE DOS ACUSADOS RECORREREM EM LIBERDADE
Decidiu o Supremo Tribunal Federal que “é entendimento pacífico desta Corte o de que é inaplicável o disposto
no artigo 594 do Código de Processo Penal a réu preso em virtude de flagrante ou preventivamente”: No caso,
estando todos os réus ora condenados soltos, não havendo neste ensejo necessidade da prisão preventiva dos
mesmos, porquanto não operada quaisquer das subsunções do artigo 312 do CPP, PERMITO QUE
PERMANEÇA SOLTO.
PAGAMENTO DE CUSTAS
Condeno os acusados: Francisco de Assis Diniz, Ângela Maria Diniz Jales e Francisco Félix Sobrinho a pagar
custas processuais nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Assim, efetue-se o cálculo das
custas judiciais para cobrança, juntando-se nos autos a respectiva planilha, expedindo-se os competentes
mandados de notificação para pagamento em secretaria no prazo legal, por meio de guia FDJ, sob pena de não
sendo pagas ocorrer a inscrição na dívida ativa para fins de execução fiscal.
Não tendo havido o pagamento das custas processuais ou multa pelos acusados, certifique-se, consulte-se o
CPF(MF) do inadimplente e providenciem-se os expedientes para inscrição na dívida ativa.
DAS INTIMAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Intimem-se os réus pessoalmente, bem como os seus advogados habilitados.
Publique-se. Registre-se a presente sentença, na forma do artigo 389 do CPP.
Cientifique-se pessoalmente o representante do Ministério Público Eleitoral (artigo 390, CPP).
TRANSITADA EM JULGADO:
Lancem-se o nome do réu no rol dos culpados (artigo 393, II, CPP).
Comuniquem-se os órgãos criminais de estatísticos no seara federal e estadual.
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (artigo 15, III, CF).
Expeçam-se mandado de prisão e, após a captura, encaminhe-se a respectiva guia, devidamente instruída, ao
Juízo das Execuções Penais; comunique-se ao distribuidor, para os fins necessários.
Mossoró, 10 de dezembro de 2018.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz Eleitoral

50ª ZONA ELEITORAL
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DECISÕES E DESPACHOS

Processo nº 57-08.2017.6.20.0050 (Representação) - Classe 42
Protocolo nº 31.694/2017
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): SIGILOSO
Advogado: HERLAN SANTIAGO MARINHO, OAB/RN N.º 6397
Finalidade: Intimar a parte, por meio do seu advogado, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias
DESPACHO
Vistos etc.
Considerando que o Relatório Preliminar para expedição de diligências (fl. 66, item 2.1) ofertado nos autos da
Prestação de Contas do candidato Gilberto Francisco da Silva indicou a necessidade de devolução de R$
8.000,00 (oito mil reais) ao Sr. Manoel Cezário Martins, ora representado, em virtude deste ter efetuado uma
doação sem observar as formalidades legais; bem como a informação constante dos extratos bancários acerca
da existência de uma movimentação debitando na conta do candidato e creditando na conta do doador com o
aludido valor (fls. 62 e 116); DETERMINO a baixa dos autos em DILIGÊNCIA para que a Unidade Técnica, por
meio da juntada de extratos bancários eletrônicos, recibos eleitorais ou outro documento disponível nos sistemas
de contas eleitorais (Divulgacand e SPCE), esclareça se a operação refere-se à devolução de recursos
recomendada pelo órgão de análise de contas.
Com a juntada dos documentos e nova informação, abra-se prazo 5 (cinco) dias para manifestação das partes.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Parnamirim, RN, 24 de janeiro de 2019.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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