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

PORTARIA N.º 2/2019-GP
Designa servidores para integrarem a Comissão de Promoção Cultural no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Norte.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20, XXXIII, do Regimento Interno desta Corte,
Considerando o disposto no art. 1º, § 1º, I, da Resolução n.º 57, de 17 de dezembro de 2018, que institui e
regulamenta a política de promoção cultural no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Simone Maria de Oliveira Soares Mello (DG), Virgínia Coelli Rocha da Cruz
(ASCOM), Adriana Yara Uchoa Barreto de Araújo (SCP/CAP/SAO), Ana Paula Vasconcelos do Amaral e Silva
Araújo (SBE/CGI/SJ) e João Raimundo Leite Neto (SBE/CGI/SJ) para integrarem a Comissão de Promoção
Cultural no âmbito deste Tribunal.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal/RN, 8 de janeiro de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA N¿ 431/2018 - DG
Dispõe sobre a designação da Equipe de Projeto do Processo "Diárias e Passagens", que ficará responsável
pelo estudo, planejamento e modelagem do referido processo no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso da delegação de competência de que trata a Portaria nº 304/2015-GP, alterada pela Portaria nº
78/2016-GP, que delegou ao Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal competência para criar comissões
temporárias e permanentes, bem como designar seus membros;
Considerando as informações constantes dos autos do Processo Administrativo Eletrônico – PAE nº 7576/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Equipe de Projeto do Processo "Diárias e
Passagens", que ficará responsável pelo estudo, planejamento e modelagem do referido processo no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte:
- Ronaldo Medeiros de Araújo (GAPSGP/SGP) – Gerente do Projeto;
- Sinval de Andrade Vasconcellos (SCC/COBEP/SGP) – Substituto do Gerente;
- Hilmar Fernando Luciano de Azevedo (STAP/CAP/SAO);
- Nelson de Queiroz Oliveira (SPOF/COF/SAO);
- Sandra Maria Godeiro Andrade Gomes (SEOF/COF/SAO);
- Maria da Guia de Araújo (SC/COF/SAO);
- Ana Paula Pinheiro Fonseca Gurgel do Amaral (APRES/PRES); e
- Fernanda Araújo Cruz Barbosa (GABDG/DG).
Art. 2º A ASPLAN/PRES deverá prestar suporte metodológico à Equipe, por meio do Escritório de Projetos.
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Art. 3º Estabeleço o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos da Equipe ora instituída.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Natal, 21 de dezembro de 2018.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
08ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 001/2019-08ªZE
A Excelentíssima Senhora Doutora VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA, Juíza
Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral, Município de São Paulo do Potengi, circunscrição do Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber a quem interessar, que na segunda quinzena do mês de DEZEMBRO do ano de 2018 (16/12/2018 a
31/12/2018) foram emitidos os títulos constantes da relação publicada no átrio do Cartório Eleitoral desta
08ªZona.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou expedir o presente Edital, com o prazo de
10(dez)dias que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta Cidade de São Paulo do Potengi e Cartório Eleitoral em 07/01/2019, Eu, EDMUNDO
BALBINO DA COSTA FILHO __________________, Chefe de Cartório, digitei.
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
JUÍZA ELEITORAL

18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 01/2019
O Excelentíssimo Senhor RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO, MM. Juiz desta 18ª Zona Eleitoral,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais a que lhe conferidas, e tendo em
vista ao disposto nos Art. 45, §7 do CE, Art. 17, § 1º e 18, § 5º da Res. n.º 21.538/03 do T.S.E. e Art. 5º da Res.
n.º 05/2001-CRE.
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TORNA PÚBLICO para conhecimento dos Partidos Políticos, Eleitores e demais interessados, que nesta data
fica afixada no local de costume do Cartório desta 18ª Zona Eleitoral, a lista de requerimentos DEFERIDOS de
ALISTAMENTO, REVISÃO e SEGUNDA VIA referentes ao Lote 36/2018, desta 18ª Zona Eleitoral,
compreendendo os municípios de ANGICOS, AFONSO BEZERRA, FERNANDO PEDROZA e SANTANA DO
MATOS, para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste EDITAL, interpor recurso nos
termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º 6.996/82).
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, determinou S. Ex.ª a publicação do presente
Edital no Diário da Justiça eletrônico e no local público de costume deste Fórum Municipal.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de janeiro do
ano de dois mil e dezenove (07.01.2019). Eu, __________, (Aroldo Inácio de Araújo Lopes), Chefe de Cartório
Substituto da 18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi o presente edital.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
EDITAL Nº 2/2019
DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor Doutor RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO, MM Juiz Eleitoral,
desta 18.ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme determina
o Art. 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
FAÇO SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2018 do órgão partidário
abaixo nominado, as quais estão disponíveis para consulta no Cartório Eleitoral da 18ª ZE/RN, sito à Rua Pedro
Matos, n.º 81, Centro, Angicos/RN, podendo qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público ou qualquer outro interessado, impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital,
em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
Município
SANTANA DO MATOS

Processo nº
103-59.2018.6.20.0018

SANTANA DO MATOS
SANTANA DO MATOS
SANTANA DO MATOS

104-44.2018.6.20.0018
105-29.2018.6.20.0018
106-14.2018.6.20.0018

Prestador de contas
PARTIDO
DA
SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO
B

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, o presente EDITAL
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixado no mural do Fórum Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Angicos/RN aos 8 (oito) dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove
(2019). Eu, Aroldo Inácio de Araújo Lopes, Chefe de Cartório em Substituição, que o fiz digitando, e achando
tudo conforme, subscrevo-o por ordem do MM Juiz na forma da lei.
Aroldo Inácio de Araújo Lopes
Chefe de Cartório em Substituição

24ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

CMR n.º 57-52.2018.6.20.0024
Assunto: Mesário Faltoso
Requerido: Wagno Cássio da Silva Procópio
SENTENÇA
Trata-se de procedimento administrativo instaurado ex officio por este Juízo Eleitoral em razão de informação
prestada pelo Sr. Chefe de Cartório à fl. 02, dando conta que houve ausência aos trabalhos eleitorais, no 1º
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Turno das Eleições Gerais de 2018, relativa ao(à) eleitor(a) em epígrafe, devidamente nomeado(a) para a função
de Secretário da Seção 16 desta 24ª ZE-RN, em Parelhas-RN.
À informação cartorária foi acostada cópia da ata da seção 16 (fls. 03/11), termo de justificativa apresentado pela
irmã do requerido (fl. 13) e extrato de consulta processual realizada no sistema E-SAJ do TJRN (fls. 14/18).
Com vista dos autos, o Parquet Eleitoral ofertou parecer pelo acolhimento da justificativa apresentada (fls.
19/19v).
É o relatório. Decido.
O presente procedimento tem por objetivo a aplicação da penalidade ao(à) mesário(a) faltoso(a), na hipótese de
a ausência não ser justificável. Desta forma, impõe-se a análise da justificativa apresentada pelo(a) requerido(a),
acatando-a e dispensando a aplicação da multa, ou rejeitando-a e aplicando a multa devida.
Importante, desde logo, destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever
cívico e um relevante serviço público, consoante se interfere da leitura dos artigos 120, 124 e 379 do Código
Eleitoral.
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência ao trabalho eleitoral, não há uma regra objetiva, ficando sob
livre apreciação do juiz eleitoral, consoante prescreve o § 4º do art. 120 do Código Eleitoral, dispositivo este que
deve ser aplicável, por analogia, às justificações realizadas após o prazo de trinta (30) dias, contando da data da
eleição.
No exame dos presentes autos, verifica-se que o termo de justificativa e o extrato de consulta processual
comprovam o motivo de força maior – a saber, o cumprimento de prisão preventiva desde agosto de 2018 – que
impediu o mesário de comparecer aos trabalhos da Mesa Receptora de Votos da 16ª Seção desta zona eleitoral.
Isto posto, com apoio no art. 120, § 4º, do Código Eleitoral, ACOLHO a justificativa, determinando, por
conseguinte, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
Publique-se no DJE. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças da 24ª ZE. Comande-se o código ASE
pertinente. Ciência pessoal ao RMPE.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
PC n.º 40-16.2018.6.20.0024

Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PODEMOS (PODE) em Equador
Advogado(a): JÚNIOR ALVES DA SILVA (OAB-RN n.º 15.224)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 22).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
não foi atendido, conforme certidão de fl. 25.
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 26/28).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 30/31).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou as seguintes inconsistências: ausência de extratos bancários, sob o
aspecto formal; a não abertura de conta bancária; e a falta de assinatura do contador no respectivo termo de
doação de serviço.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas parciais e finais no
prazo legal, acostando quase que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º
23.553/2017. De seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de
informação à disposição da Justiça Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna
mera irregularidade a inexistência de conta bancária.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
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se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1, 5.3 e 6.1 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
PC n.º 41-98.2018.6.20.0024

Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) em Equador
Advogado(a): JÚNIOR ALVES DA SILVA (OAB-RN n.º 15.224)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 21).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
não foi atendido, conforme certidão de fl. 24.
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 25/27).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 29/30).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou as seguintes inconsistências: ausência de extratos bancários, sob o
aspecto formal; a não abertura de conta bancária; e a falta de assinatura do contador no respectivo termo de
doação de serviço.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas parciais e finais no
prazo legal, acostando quase que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º
23.553/2017. De seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de
informação à disposição da Justiça Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna
mera irregularidade a inexistência de conta bancária.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1, 5.3 e 6.1 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: DEMOCRATAS (DEM) em Equador
Advogado(a): JÚNIOR ALVES DA SILVA (OAB-RN n.º 15.224)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 22).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
não foi atendido, conforme certidão de fl. 25.
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 26/28).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 30/31).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou as seguintes inconsistências: ausência de extratos bancários, sob o
aspecto formal, e a não abertura de conta bancária.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas parciais e finais no
prazo legal, acostando quase que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º
23.553/2017. De seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de
informação à disposição da Justiça Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna
mera irregularidade a inexistência de conta bancária.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1, 5.3 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em epígrafe,
referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
PC n.º 47-08.2018.6.20.0024

Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) em Santana do Seridó
Advogado(a): ALLAN KERLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (OAB-RN n.º 3.354)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 21).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
não foi atendido, conforme certidão de fl. 24.
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 25/27).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 29/30).
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É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou como inconsistência, sob o aspecto formal e material da prestação de
contas, a não apresentação dos extratos bancários, embora existam duas contas bancárias abertas em nome do
partido político.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas parciais e finais no
prazo legal, acostando quase que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º
23.553/2017. De seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de
informação à disposição da Justiça Eleitoral não evidenciaram outras movimentações financeiras nas contas, o
que torna mera irregularidade a inexistência dos extratos bancários.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1 e 6.2 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
PC n.º 48-90.2018.6.20.0024

Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) em Santana do Seridó
Advogado(a): ARIEL CARNEIRO AMARAL (OAB-RN n.º 12.551)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 19).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, no que
foi atendido, embora intempestivamente, pelo prestador de contas (fls. 23/31).
Cumpre ressaltar, nesse ponto, que apesar de ter informado a realização de retificação das contas (fl. 31), o
Sistema de Prestação de Contas Eleitoral (SPCE) não detectou nenhuma conta final retificadora por parte do
órgão da direção municipal em questão;
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 32/34).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 36/37).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou as seguintes inconsistências: não apresentação de contas parciais e
inexistência de extratos bancários em sua forma definitivo, não obstante haja conta bancária em nome do
prestador.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas finais no prazo legal,
acostando quase que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. De
seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de informação à disposição da
Justiça Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna mera irregularidade a
inexistência de extratos bancários.
De mais a mais, sobreleva notar que a ausência de declaração de gastos com serviços de consultoria jurídica e
contabilidade prestados, conforme indicado no RPED, não constitui omissão de despesas eleitorais, haja vista
que, nos termos da jurisprudência firmada pelo TSE no julgamento do AgR-REspe n.º 773-55/SE, “os honorários
relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade relacionados com processo jurisdicional-contencioso não
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podem ser considerados como gastos eleitorais de campanha nem estão sujeitos à contabilização ou à limitação
que possa impor dificuldade ao exercício da ampla defesa".
Ainda no supracitado julgado, consignou-se que “as intervenções de advogado e de profissional em
contabilidade no processo de prestação de contas são obrigatórias em razão da natureza jurisdicional atribuída
ao processo de prestação de contas e conforme previsto nas instruções eleitorais expedidas por este Tribunal. A
obrigatoriedade da participação do advogado no processo de prestação de contas está diretamente relacionada
à necessidade de o candidato ser representado judicialmente por profissional devidamente habilitado a
promover, a sua defesa técnica, valendo lembrar que o advogado é essencial à administração da Justiça (CF,
art. 133). De igual modo, em virtude da especialização da matéria, a participação de profissional de contabilidade
também é exigida como elemento capaz de garantir a defesa técnica do interessado. Portanto, a presença de
ambos os profissionais nesse tipo de ação jurisdicional está intimamente relacionada às garantias inerentes à
ampla defesa, que não podem ser, em nenhuma hipótese, limitadas.”.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1 e 6.3 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
PC n.º 53-15.2018.6.20.0024

Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) em Parelhas
Advogado(a): WANESSA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (OAB-RN n.º 15.037)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 09).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
foi devidamente cumprido por meio de contas retificadoras (fls. 12/22).
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 23/25).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 27/28).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou a existência das seguintes inconsistências: não apresentação de contas
parciais e inexistência de conta bancária aberta em nome do prestador de contas.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas finais no prazo legal,
acostando a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. De seu lado, não restou
evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de informação à disposição da Justiça
Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna mera irregularidade a inexistência de
conta bancária.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
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Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1 e 6.5 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
PC n.º 54-97.2018.6.20.0024

Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: SOLIDARIEDADE (SD) em Santana do Seridó
Advogado(a): CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA (OAB-RN n.º 7.719)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 15).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
não foi atendido, conforme certidão de fl. 18.
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 19/21).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 23/24).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou as seguintes inconsistências: não apresentação de contas parciais e
inexistência de conta bancária.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas finais no prazo legal,
acostando quase que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. De
seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de informação à disposição da
Justiça Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna mera irregularidade a
inexistência de conta bancária.
De mais a mais, sobreleva notar que a ausência de declaração de gastos com serviços de consultoria jurídica e
contabilidade prestados, conforme indicado no RPED, não constitui omissão de despesas eleitorais, haja vista
que, nos termos da jurisprudência firmada pelo TSE no julgamento do AgR-REspe n.º 773-55/SE, “os honorários
relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade relacionados com processo jurisdicional-contencioso não
podem ser considerados como gastos eleitorais de campanha nem estão sujeitos à contabilização ou à limitação
que possa impor dificuldade ao exercício da ampla defesa".
Ainda no supracitado julgado, consignou-se que “as intervenções de advogado e de profissional em
contabilidade no processo de prestação de contas são obrigatórias em razão da natureza jurisdicional atribuída
ao processo de prestação de contas e conforme previsto nas instruções eleitorais expedidas por este Tribunal. A
obrigatoriedade da participação do advogado no processo de prestação de contas está diretamente relacionada
à necessidade de o candidato ser representado judicialmente por profissional devidamente habilitado a
promover, a sua defesa técnica, valendo lembrar que o advogado é essencial à administração da Justiça (CF,
art. 133). De igual modo, em virtude da especialização da matéria, a participação de profissional de contabilidade
também é exigida como elemento capaz de garantir a defesa técnica do interessado. Portanto, a presença de
ambos os profissionais nesse tipo de ação jurisdicional está intimamente relacionada às garantias inerentes à
ampla defesa, que não podem ser, em nenhuma hipótese, limitadas.”.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1 e 6.3 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
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Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
PC n.º 65-29.2018.6.20.0024

Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) em Parelhas
Advogado(a): DANILO DE BRITO LOPES (OAB-RN n.º 6.093)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 18).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
foi devidamente cumprido por meio de contas retificadoras (fls. 21/31).
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 32/34).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 36/37).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou a existência das seguintes inconsistências: não apresentação de contas
parciais e inexistência de extratos bancários, sob o aspecto formal e material das contas, embora haja conta
bancária aberta em nome do prestador.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas finais no prazo legal,
acostando que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. De seu lado,
não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de informação à disposição da Justiça
Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna mera irregularidade a inexistência de
extratos bancários.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1, 2.1 e 6.5 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
PC n.º 68-81.2018.6.20.0024

Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) em Parelhas
Advogado(a): WANESSA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (OAB-RN n.º 15.037)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
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Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 22).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
foi devidamente cumprido por meio de contas retificadoras (fls. 25/32).
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 33/35).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 37/38).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou a existência de duas inconsistências, a saber: não apresentação de
contas parciais e inexistência de conta bancária aberta em nome do prestador de contas.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas finais no prazo legal,
acostando a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. De seu lado, não restou
evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de informação à disposição da Justiça
Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna mera irregularidade a inexistência de
conta bancária.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1 e 6.3 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral

DECISÕES E DESPACHOS

Execução Fiscal n.º 7-31.2015.6.20.0024
Exequente: Procuradoria da Fazenda Nacional em Natal/RN
Executado: Romildo Azevedo dos Santos e outros

DESPACHO
Tendo em vista a certidão cartorária supra, torno sem efeito a designação anterior, e nomeio para funcionar no
ato o corretor Eugênio Sérgio de Araújo Góis (CRECI/RN 1329), a quem deve ser dada ciência deste despacho.
Publique-se e cumpra-se.
Parelhas/RN, 08 de janeiro de 2019.
Adriano da Silva Araújo
Juiz Eleitoral

EDITAIS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 001/2019 - 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.
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FAÇO SABER que a lista de eleitores cujos requerimentos de alistamento, transferência, revisão e segunda via
foram deferidos, com protocolo no período de 17 a 31 de dezembro de 2018, referentes ao LOTE de RAE n.º
016/2018, 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 sete (07) dias do mês de janeiro (01) 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.
OUTRAS PUBLICAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) n.º 72-21.2018.6.20.0024
NATUREZA DO FEITO: Contas de Campanha das Eleições Gerais de 2018
DIRETÓRIO/COMISSÃO: Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Santana do Seridó
ADVOGADO: Sebastião Carlos Derick (OAB-RN n.º 11.114)
ATO ORDINATÓRIO
DE ORDEM do(a) Exmo(a) Juiz(a) Eleitoral desta 24ª ZE/RN, e nos termos dos artigos 152, inciso VI, e 203, §
4º, do Código de Processo Civil de 2015, aplicável subsidiariamente à matéria, bem como do artigo 2º, inciso
VIII, da Portaria n.º 011/2018-24ª ZE/RN, INTIMO, em atenção ao artigo 72, § 1º, e 101, caput, da Resolução
TSE n.º 23.553/2017, o órgão partidário em epígrafe, na pessoa de seu advogado, para, sob pena de preclusão,
manifestar-se no prazo de 03 (três) dias acerca das diligências propostas no relatório preliminar apresentado
pela unidade de exame de contas do Cartório Eleitoral nos autos respectivos, esclarecendo que a íntegra do
documento técnico se encontra disponível no Cartório Eleitoral para consulta e extração de cópias.
Parelhas-RN, 07 de janeiro de 2019.
ULISSES BEZERRA POTIGUAR NETO
Chefe de Cartório

27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 001/2019
De ordem do Dr. Mark Clark Santiago Andrade, Juiz Eleitoral da 27ªZE, na forma da Lei etc.
FAÇO SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra neste Cartório
Eleitoral, a relação de títulos impressos e DEFERIDOS (Alistamento, Revisão, Transferência e 2ª Via) emitidos
através do sistema ELO, processados no período de 17/12/2018 a 19/12/2018 e de 13/12/2018 a 28/12/2018,
a
todos pertencentes a esta 27 Zona, podendo qualquer delegado de partido político, nos termos da Resolução n.º
21.538/03, recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, do deferimento do Alistamento, Revisão, Transferência e 2ª
Via, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação.
E para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital e publicar no DJE do TRE/RN.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 27a Zona, aos sete dias do mês de janeiro de 2019 (07/01/2019). Eu,
_______________, (Solange Ferreira dos Santos Clemente), Chefe de Cartório da 27ªZE, em substituição,
digitei, conferi e subscrevi o presente edital.
SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CLEMENTE
Chefe de Cartório da 27ªZE, em substituição
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29ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo nº 41-83.2018.6.20.0029
Classe: Composição de Mesa Receptora
Eleitora: Jackeline Karla Gomes de Souza – TE: 027040501600
Município: Assú/RN
DECISÃO

Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo instaurado para apurar falta da eleitora Jackeline
Karla Gomes de Souza, convocada para trabalhar na mesa receptora de votos da seção 198, no 1º turno das
Eleições 2018.
A eleitora foi intimada, via correios, para comparecer ao Cartório Eleitoral para justificar a ausência aos trabalhos
eleitorais, ou pagar a multa. A mesma pagou a multa eleitoral, tendo sido registrado ASE próprio de quitação de
multa.
Portanto, sem mais qualquer objetivo, declaro EXTINTO O PROCESSO, com o consequente ARQUIVAMENTO
do feito.
P.R.
Ciência ao RMPE.
Assú/RN, ____ de janeiro de 2019.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza Eleitoral da 29ª ZE

OUTRAS PUBLICAÇÕES

PRESTAÇÕES DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: 43-53.2018.6.20.0029
PROTOCOLO Nº 18.349/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PR - ASSU
CNPJ
: 09.426.723/0001-21
Nº CONTROLE: P22000416039RN4085458
DATA ENTREGA: 14/11/2018 às 10:32:16
DATA GERAÇÃO: 07/01/2019 às 13:06:34
TIPO: FINAL
ADVOGADO: JOÃO DA CRUZ FONSECA SANTOS (OAB/RN N.º 12.231)
INTIMAÇÃO

A Exma. Sra. Dra. Suzana Paula de Araújo Dantas Corrêa, Juiza da 29ª Zona Eleitoral, município de Assu,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, Manda que se proceda a INTIMAÇÃO do
prestador das contas acima indicado, por meio do seu advogado legalmente constituído, para que se pronuncie
acerca das inconsistências abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de preclusão.
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME – PARTIDO POLÍTICO
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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1.2
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art.
56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2.

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

2.1.
Não foi cumprido o previsto no art. 10 da Resolução n.º 23553/2017, pois, segundo consta nos
presentes autos, não foi aberta nenhuma conta bancária, destacando que, segundo o § 2º do referido artigo, o
previsto no art. 10 deve ser cumprido mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros. A seguir, consta a transcrição do citado artigo.
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda
não tenham aberto a conta “Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº
23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que
não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os
respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas: I
– em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22,
§ 2º); II – cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do
CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os
extratos bancários em sua integralidade.
10.

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas
em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral
da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ

BANCO
09.426.723/0001-21

AGÊNCIA
104

CONTA
0756

003000022638

Assú/RN, 07 de janeiro de 2019.

CARLOS ROGÉRIO TORRES TEIXEIRA
Chefe do Cartório da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO
22.2018.6.20.0029

Nº:

58-

PROTOCOLO Nº 20.084/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL
DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PRB ASSÚ
CNPJ
: 09.511.612/0001-13
Nº
CONTROLE:
P10000416039RN0908280
DATA ENTREGA: 02/01/2019 às DATA GERAÇÃO: 04/01/2019 às
12:26:24
12:27:00
TIPO: FINAL
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ADVOGADO: JOÃO DA CRUZ FONSECA SANTOS (OAB/RN N.º 12.231)

INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. Suzana Paula de Araújo Dantas Corrêa, Juiza da 29ª Zona Eleitoral, município de Assu,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, Manda que se proceda a INTIMAÇÃO do
prestador das contas acima indicado, por meio do seu advogado legalmente constituído, para que se pronuncie
acerca das inconsistências abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de preclusão.
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME – PARTIDO POLÍTICO
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.2
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art.
56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2.

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

2.1.
Não foi cumprido o previsto no art. 10 da Resolução n.º 23553/2017, pois, segundo consta nos
presentes autos, não foi aberta nenhuma conta bancária, destacando que, segundo o § 2º do referido artigo, o
previsto no art. 10 deve ser cumprido mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros. A seguir, consta a transcrição do citado artigo.

Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda
não tenham aberto a conta “Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº
23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que
não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os
respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas: I
– em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22,
§ 2º); II – cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do
CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os
extratos bancários em sua integralidade.
Assú/RN, 07 de janeiro de 2019.
CARLOS ROGÉRIO TORRES TEIXEIRA
Chefe do Cartório da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO
22.2018.6.20.0029

Nº:

58-

PROTOCOLO Nº 20.084/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL
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DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSB AÇU
CNPJ
: 24.921.245/0001-10
Nº
CONTROLE:
P40000416039RN1519400
DATA ENTREGA: 21/11/2018 às DATA GERAÇÃO: 07/01/2019 às
11:17:09
12:21:04
TIPO: FINAL
ADVOGADO: ESTEFERSON UBARANA GOMES DA SILVA (OAB/RN N.º
9979)

INTIMAÇÃO

A Exma. Sra. Dra. Suzana Paula de Araújo Dantas Corrêa, Juiza da 29ª Zona Eleitoral, município de Assu,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, Manda que se proceda a INTIMAÇÃO do
prestador das contas acima indicado, por meio do seu advogado legalmente constituído, para que se pronuncie
acerca das inconsistências abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de preclusão.
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.2
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art.
56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos

2.

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

2.1.
Não foi cumprido o previsto no art. 10 da Resolução n.º 23553/2017, pois, segundo consta nos
presentes autos, não foi aberta nenhuma conta bancária, destacando que, segundo o § 2º do referido artigo, o
previsto no art. 10 deve ser cumprido mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros. A seguir, consta a transcrição do citado artigo.

Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda
não tenham aberto a conta “Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº
23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que
não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os
respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas: I
– em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22,
§ 2º); II – cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do
CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os
extratos bancários em sua integralidade.
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Assú/RN, 07 de janeiro de 2019.
CARLOS ROGÉRIO TORRES TEIXEIRA
Chefe do Cartório da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO
68.2018.6.20.0029

Nº:

42-

PROTOCOLO Nº 18.323/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL
DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PT AÇU
CNPJ
: 40.984.742/0001-13
Nº
CONTROLE:
P13000416039RN2526935
DATA ENTREGA: 05/11/2018 às DATA GERAÇÃO: 07/01/2019 às
11:58:12
13:50:41
TIPO: FINAL
ADVOGADO: RENATO AUGUSTO SOARES DE SOUZA LOPES (OAB/RN
N.º 6146)
INTIMAÇÃO

A Exma. Sra. Dra. Suzana Paula de Araújo Dantas Corrêa, Juiza da 29ª Zona Eleitoral, município de Assu,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, Manda que se proceda a INTIMAÇÃO do
prestador das contas acima indicado, por meio do seu advogado legalmente constituído, para que se pronuncie
acerca das inconsistências abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de preclusão.
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME – PARTIDO POLÍTICO
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.2
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art.
56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver
•
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2.

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

2.1.
Não foi cumprido o previsto no art. 10 da Resolução n.º 23553/2017, pois, segundo consta nos
presentes autos, não foi aberta nenhuma conta bancária, destacando que, segundo o § 2º do referido artigo, o
previsto no art. 10 deve ser cumprido mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros. A seguir, consta a transcrição do citado artigo.
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda
não tenham aberto a conta “Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº
23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que
não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os
respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas dos titulares.
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§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas: I
– em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22,
§ 2º); II – cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do
CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os
extratos bancários em sua integralidade.
10.

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas
em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral
da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ

BANCO
40.984.742/0001-13

AGÊNCIA
001

CONTA
0214

00000000155128

10.11. Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos (art. 56, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme abaixo:
Identificação da conta bancária: 001 - Brasil / 214 / 00000000000000155128
Natureza da conta:
Percentual compatibilizado: 46,7700
Movimentação financeira não compatibilizada:
DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
LANÇAMENTO
CONTRAPARTE
DA
HISTÓRIC
Nº
OPERA VALOR TIP
CPF / NOM
BA
AG
CO
NOME
TA
O
DOCU
ÇÃO
R$
O
CNPJ
E
NC
ÊN
NT
IDENTIFICADO
MENT
O
CIA A
NO DOC
O
TARIFA
870250 TARIF
42,00
D
000000 BANC 001 214 000
25/0 DE
900256 AS
000
000001 O DO
000
1/20 PACOTE
837
91
BRAS
050
18
DE
IL
101
SERVICO
S.A.
130
S
11
MOVIMEN
830570 LANÇA 42,45
D
000000 BANC 001 214 000
000
26/0 TO
DO 800821 MENT
000001 O DO
2/20 DIA
145
O
91
BRAS
000
050
18
AVISA
IL
DO
S.A.
101
130
11
TARIFA
870570 TARIF
43,40
D
000000 BANC 001 214 000
000
26/0 DE
900572 AS
000001 O DO
2/20 PACOTE
762
91
BRAS
000
050
18
DE
IL
SERVICO
S.A.
101
S
130
11
TARIFA
810641 TARIF
4,35
D
000000 BANC 001 214 000
05/0 PROCESS 300111 AS
000
000001 O DO
000
3/20 AMENTO
516
91
BRAS
050
18
DE
IL
101
CHEQUE
S.A.
130
11
CHEQUE
000000 CHEQ
90,00
D
0
000
000
05/0
000850 UES
3/20
253
000
18
000
000
000
00
CREDITO
000000 LANÇA 131,41
C
006762 PT
001 334 000
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20/0
3/20
18

CFE.
INSTRUC
OES

000002
234

MENT
O
AVISA
DO

TARIFA
PROCESS
AMENTO
DE
CHEQUE

840821
200427
192

TARIF
AS

4,35

D

23/0
3/20
18

CHEQUE

000000
000850
254

CHEQ
UES

330,00

D

TARIFA
DE
PACOTE
DE
SERVICO
S

860850
900635
582

TARIF
AS

43,40

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

TARIFA
DE
PACOTE
DE
SERVICO
S

871150
900262
971

TARIF
AS

43,40

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

000000
000002
268

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

19,69

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

334
4

TARIFA
DE
PACOTE
DE
SERVICO
S

861450
900677
151

TARIF
AS

43,40

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

TARIFA
DE
PACOTE
DE
SERVICO
S

871760
902378
441

TARIF
AS

43,40

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

000000
000002
296

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

19,69

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

334
4

CHEQUE
COMPENS
ADO

000000
000850
255

CHEQ
UES

300,00

D

004

115

23/0
3/20
18

26/0
3/20
18

25/0
4/20
18

17/0
5/20
18

25/0
5/20
18

25/0
6/20
18

05/0
7/20
18

19/0
7/20
18

620001
70

NACI
ONAL

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.
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4

001

214

0

000
000
000
012
345
60
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
000
000
000
00
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
000
012
345
60
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
000
012
345
60
000
000
005
300
001
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TARIFA
PROCESS
AMENTO
DE
CHEQUE

812010
700023
900

TARIF
AS

2,35

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

000000
000002
306

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

140,48

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

334
4

TARIFA
DE
PACOTE
DE
SERVICO
S

872060
902813
586

TARIF
AS

43,40

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

000000
000002
311

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

54,60

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

25/0
7/20
18

334
4

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

000000
000002
312

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

27,30

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

26/0
7/20
18

334
4

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

000000
000002
314

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

480,50

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

27/0
7/20
18

334
4

TARIFA
PROCESS
AMENTO
DE
CHEQUE

892121
200899
263

TARIF
AS

4,60

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

CHEQUE

000000
000850
256

CHEQ
UES

650,00

D

TARIFA
DE
PACOTE
DE
SERVICO
S

862390
900931
064

TARIF
AS

13,21

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

MOVIMEN
TO
DO

842390
800934

LANÇA
MENT

49,45

D

000000
000001

BANC
O DO

001

214

20/0
7/20
18

20/0
7/20
18

25/0
7/20
18

31/0
7/20
18

31/0
7/20
18

27/0
8/20
18

27/0

0

742
74
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
000
012
345
60
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
000
012
345
60
000
000
000
000
012
345
60
000
000
000
000
012
345
60
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
000
000
000
00
000
000
000
050
101
130
11
000
000
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DIA

138

O
AVISA
DO

TARIFA
DE
PACOTE
DE
SERVICO
S

892460
800243
740

TARIF
AS

34,79

03/0
9/20
18

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

000000
000002
335

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

10/0
9/20
18

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

000000
000002
338

17/0
9/20
18

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

03/0
9/20
18

25/0
9/20
18

15/1
0/20
18

25/1
0/20
18

29/1
0/20
18
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91

BRAS
IL
S.A.

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

39,38

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

334
4

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

15,22

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

334
4

000000
000002
342

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

89,51

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

334
4

TARIFA
DE
PACOTE
DE
SERVICO
S

872680
900296
324

TARIF
AS

48,00

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

000000
000002
352

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

34,91

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

334
4

TARIFA
DE
PACOTE
DE
SERVICO
S

872980
900215
313

TARIF
AS

48,00

D

000000
000001
91

BANC
O DO
BRAS
IL
S.A.

001

214

CREDITO
CFE.
INSTRUC
OES

000000
000002
357

LANÇA
MENT
O
AVISA
DO

34,91

C

006762
620001
70

PT
NACI
ONAL

001

334
4

000
050
101
130
11
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
000
012
345
60
000
000
000
000
012
345
60
000
000
000
000
012
345
60
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
000
012
345
60
000
000
000
050
101
130
11
000
000
000
000
012
345
60

Assú/RN, 07 de janeiro de 2019.
CARLOS ROGÉRIO TORRES TEIXEIRA
Chefe do Cartório da 29ª Zona Eleitoral
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34ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Processo nº 31-24.2018.6.20.0034 (Prestação de Contas)
Requerente: PARTIDO DA Democracia Cristã- DC
Advogado: José Marle de Queiroz Lucena OAB/RN 8411
Vistos, etc.
Considerando as informações prestadas pelo Órgão Técnico do Juízo ( relatório de fls. 23/24) e acolhendo a
manifestação do Ministério Público Eleitoral, entendo que as peças de fls. 19/21 não são aptas a regularizarem a
situação do Partido Político.
Por outro lado, não podem ser consideradas como recurso à decisão, posto não contestam os termos da
sentença proferida.
Publique-se o presente despacho para fins de intimação por intermédio do seu advogado.
Certifique-se o Cartório o trânsito em Julgado da sentença de fls. 17/18.
Registre-se caso ainda não tenha sido feito no SICO e expeçam-se as comunicações necessárias.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, Arquivem-se os autos com baixa.
Cumpra-se.
Mossoró, 18 de dezembro de 2018.
ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS
Juíza Eleitoral da 34ª Zona

51ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo nº 47-58.2017.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas partidárias. Exercício financeiro de 2016
Partido: Partido Socialista Brasileiro – PSB
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Presidente: Adriano Nunes de Queiroz
Tesoureiro(a): Andréa Nunes de Queiroz
Advogado: Dr. João Miguel de Oliveira, OAB/RN 1726
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. IMPROPRIEDADES QUE NÃO
MACULAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de processo instaurado para análise e julgamento das contas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, no exercício financeiro do ano de 2016, conforme obrigação
prevista na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publicou-se edital para oportunizar a impugnação das contas, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 9.096/95, com
transcurso do prazo in albis (fl. 66).
Ao analisar as contas apresentadas, o Cartório Eleitoral expediu relatório de exame preliminar, em que se
solicitava ao partido político, no prazo de vinte dias, proceder à complementação da documentação apresentada
(fl. 68). Escoado o prazo, contudo, sem manifestação.
O Cartório Eleitoral, por fim, proferiu parecer técnico conclusivo da análise das contas, favorável à aprovação
com ressalvas, ao apontar que as falhas encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais
não resulta dano ao erário e que não têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à
infração de normas legais e regulamentares (fls. 71/73).
Com vistas dos autos, no mesmo sentido, proferiu o MPE parecer (fl. 74).
É o que cabe relatar.
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A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas apresentadas.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, conforme apontado no parecer técnico emitido pelo Cartório Eleitoral,
as falhas encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano ao erário e
que não têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares, o que não deve acarretar a desaprovação das contas, nos termos do §12 do art. 37 da Lei nº
9.096/95.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo as contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos pelo Partido
Socialista Brasileiro – PSB, no exercício financeiro do ano de 2016, como aprovadas com ressalvas, para que
surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 9 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 32-89.2017.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas partidárias. Exercício financeiro de 2016
Partido: Partido da República – PR
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Presidente: Jaime Calado Pereira dos Santos
Tesoureiro(a): Magnus Kebyo Souza Batista
Advogado: Dr. Ademar Avelino de Queiroz Sobrinho, OAB/RN 2040
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. IMPROPRIEDADES QUE NÃO
MACULAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de processo instaurado para análise e julgamento das contas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos pelo Partido da República – PR , no exercício financeiro do ano de 2016, conforme obrigação prevista
na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publicou-se edital para oportunizar a impugnação das contas, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 9.096/95, com
transcurso do prazo in albis (fl. 69).
Ao analisar as contas apresentadas, o Cartório Eleitoral expediu relatório de exame preliminar, em que se
solicitava ao partido político, no prazo de vinte dias, proceder à complementação da documentação apresentada
(fl. 70). Escoado o prazo, contudo, sem manifestação.
O Cartório Eleitoral proferiu, inicialmente, parecer técnico conclusivo da análise das contas, favorável ao
julgamento das contas como não prestadas, ao apontar que a ausência de peças obrigatórias compromete a
análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário ou da origem dos recursos (fls. 73/74).
Com vistas dos autos, logo após, no mesmo sentido, proferiu o MPE parecer (fl. 75).
Antes do julgamento das contas, no entanto, a agremiação partidária apresentou manifestação e documentos
complementares para sanar as pendências apontadas no exame preliminar, razão pela qual o Cartório Eleitoral
proferiu novo parecer técnico conclusivo, sendo desta vez favorável ao julgamento das contas como aprovadas
com ressalvas (fls. 108/111).
Com nova vistas dos autos, o MPE, em consonância com o parecer técnico, proferiu parecer (fl. 113).
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas apresentadas.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, conforme apontado no parecer técnico emitido pelo Cartório Eleitoral,
as falhas encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano ao erário e
que não têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares, o que não deve acarretar a desaprovação das contas, nos termos do §12 do art. 37 da Lei nº
9.096/95.
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Diante do exposto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo as contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos pelo Partido da
República – PR , no exercício financeiro do ano de 2016, como aprovadas com ressalvas, para que surtam os
efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal, sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 9 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 60-572017.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas partidárias relativa ao exercício do ano de 2016
Partido: Partido Republicano Brasileiro – PRB
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Advogado: João Miguel de Oliveira, OAB/RN nº 1726
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2016. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ELEITORAL APÓS
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos no exercício financeiro do ano
de 2016, apresentada pela instância municipal do Partido Republicano Brasileiro – PRB, no município de São
Gonçalo do Amarante/RN.
Em virtude das contas terem sido julgadas não prestadas, com a sentença transitada em julgado, recebeu-se as
contas como pedido de regularização da situação eleitoral, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral favorável à regularização da situação eleitoral da agremiação
partidária, com o fito de se restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
Com vistas dos autos, no mesmo sentido, requereu o MPE.
É o breve relatório.
A prestação de contas anual apresentada pelos partidos políticos referente à arrecadação e à aplicação de
recursos é obrigação prevista na Lei nº 9.096/95, que foi regulamentada por meio da Resolução nº 23.464/2015
do TSE para as contas relacionadas ao exercício financeiro do ano de 2016. No caso das instâncias partidárias
municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a análise e julgamento das contas apresentadas.
A legislação eleitoral é peremptória ao prever que deve a Justiça Eleitoral julgar as contas como não prestadas
quando não apresentadas pelo partido político, após notificação emitida, da qual conste a obrigação expressa de
prestar as contas.
Após o trânsito em julgado das contas que foram julgadas como não prestadas, restou à instância municipal da
agremiação partidária apresentar as contas para fins de regularização da situação eleitoral, a fim de se
restabelecer o direito ao recebimento de cota do Fundo Partidário.
É de bom alvitre se observar que não cabe, neste momento, proceder à análise de praxe das contas, mas
somente detectar impropriedades ou irregularidades na movimentação de recursos de fontes vedadas, de origem
não identificada e de origem do Fundo Partidário, para fins de devolução de valores ao Erário.
O Cartório Eleitoral, ao analisar as contas, não detectou nenhum indício de que houve movimentação irregular
dos recursos que impliquem a devolução de valores ao Erário, razão pela qual a regularização da situação
eleitoral do partido político é medida que se impõe, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Técnico do Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, julgo procedente a regularização da situação eleitoral da instância municipal do Partido
Republicano Brasileiro – PRB, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, a fim de se pôr fim à
inadimplência em relação ao dever de prestar as contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos no
exercício financeiro do ano de 2016 e, com isso, restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Adotem-se as providências administrativas pertinentes.
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Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de julho de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 53-36.2015.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas partidárias. Exercício financeiro do ano de 2014
Partido: Partido Social Democrata Cristão – PSDC
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Presidente: José Maria de Oliveira
Tesoureiro: Thiago de Lima Oliveira
Advogado: Dr. Daniel Monteiro da Silva, OAB/RN 5835
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2014. IMPROPRIEDADAS QUE NÃO
MACULAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de processo instaurado para análise e julgamento das contas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos pelo Partido Social Democrata Cristão – PSDC, no exercício financeiro do ano de 2014, conforme
obrigação prevista na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publicou-se edital para oportunizar a impugnação das contas, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 9.096/95, com
transcurso do prazo sem apresentação de impugnação.
Ao analisar as contas apresentadas, o Cartório Eleitoral expediu relatório em que se solicitava manifestação do
partido político, no prazo de trinta dias, acerca de impropriedades ou irregularidades detectadas. Escoado o
prazo, contudo, sem manifestação.
O Cartório Eleitoral, por fim, proferiu parecer técnico conclusivo da análise das contas apresentadas, opinando
pela aprovação das contas com ressalvas, ao ponderar que as falhas encontradas se tratam de impropriedades
de natureza formal, das quais não resulta dano ao erário e que não têm potencial para conduzir à inobservância
da Constituição Federal ou à infração de normas legais e regulamentares, manifestando-se, em conclusão.
Com vistas dos autos, no mesmo sentido, proferiu parecer o Ministério Público Eleitoral.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas apresentadas.
Compulsando-se os autos, alinho-me ao parecer técnico do Cartório Eleitoral, ao apontar que as falhas
encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano ao erário e que não
têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares, o que não acarreta a desaprovação das contas, nos termos do §12 do art. 37 da Lei nº
9.096/95.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo as contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos pelo Partido Social
Democrata Cristão – PSDC, no exercício financeiro do ano de 2014, como aprovadas com ressalvas, para que
surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Adotem-se as providências administrativas pertinentes.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de julho de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
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Processo nº 77-93.2017.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas partidárias. Exercício financeiro de 2016
Partido: Partido Comunista do Brasil – PCdoB
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Presidente: Ana Cristina da Silva Nascimento
Tesoureiro: Anderson de Oliveira Lopes
Advogado: Dr. João Miguel de Oliveira, OAB/RN 1726
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. IMPROPRIEDADES QUE NÃO
MACULAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de processo instaurado para análise e julgamento das contas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB, no exercício financeiro do ano de 2016, conforme obrigação
prevista na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publicou-se edital para oportunizar a impugnação das contas, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 9.096/95, com
transcurso do prazo in albis.
Ao analisar as contas apresentadas, o Cartório Eleitoral expediu relatório em que se solicitava manifestação do
partido político, no prazo de trinta dias, acerca de impropriedades ou irregularidades detectadas (fl. 73/74).
Escoado o prazo, contudo, sem manifestação.
O Cartório Eleitoral, por fim, proferiu parecer técnico conclusivo da análise das contas apresentadas, após
apontar que as falhas encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano
ao erário e que não têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de
normas legais e regulamentares, manifestando-se, em conclusão, pela aprovação das contas com ressalvas.
Com vistas dos autos, no mesmo sentido, proferiu o MPE parecer.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas apresentadas.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, conforme apontado no parecer técnico emitido pelo Cartório Eleitoral,
as falhas encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano ao erário e
que não têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares, o que não deve acarretar a desaprovação das contas, nos termos do §12 do art. 37 da Lei nº
9.096/95.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo as contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos pelo Partido
Comunista do Brasil – PCdoB, no exercício financeiro do ano de 2016, como aprovadas com ressalvas, para que
surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de julho de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 61-42.2017.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas partidárias. Exercício financeiro de 2016
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro – PTC
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Presidente: Marconi Rogério Bernardo dos Santos
Tesoureiro: Canindé Francisco de Carvalho Junior
Advogado: Dr. João Miguel de Oliveira, OAB/RN 1726
SENTENÇA
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. IMPROPRIEDADES QUE NÃO
MACULAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de processo instaurado para análise e julgamento das contas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTC, no exercício financeiro do ano de 2016, conforme obrigação
prevista na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publicou-se edital para oportunizar a impugnação das contas, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 9.096/95, com
transcurso do prazo in albis.
Ao analisar as contas apresentadas, o Cartório Eleitoral expediu relatório em que se solicitava manifestação do
partido político, no prazo de trinta dias, acerca de impropriedades ou irregularidades detectadas. Escoado o
prazo, contudo, sem manifestação.
O Cartório Eleitoral, por fim, proferiu parecer técnico conclusivo da análise das contas apresentadas, após
apontar que as falhas encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano
ao erário e que não têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de
normas legais e regulamentares, manifestando-se, em conclusão, pela aprovação das contas com ressalvas.
Com vistas dos autos, no mesmo sentido, proferiu o MPE parecer.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas apresentadas.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, conforme apontado no parecer técnico emitido pelo Cartório Eleitoral,
as falhas encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano ao erário e
que não têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares, o que não deve acarretar a desaprovação das contas, nos termos do §12 do art. 37 da Lei nº
9.096/95.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo as contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos pelo Partido
Trabalhista Cristão – PTC, no exercício financeiro do ano de 2016, como aprovadas com ressalvas, para que
surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de julho de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 72-71.2017.6.20.0051
Classe: prestação de contas
Assunto: prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2016
Partido: Rede Sustentabilidade – REDE
Município: São Gonçalo do Amarante – RN
Presidente: Francisco da Silva Costa
Tesoureira: Gercina Lima da Silva
Advogado: não constituído
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. NENHUM INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de processo instaurado inicialmente para apurar a não apresentação das contas do exercício financeiro
de 2016 pelo Partido Rede Sustentabilidade – REDE. Notificou-se, com isso, a grei partidária na data de
15/06/2018, às 09h e 45min, para apresentar as contas no prazo de 72 horas (fl. 04). Em resposta, a direção
municipal do partido político apresentou declaração de ausência de movimentação financeira (fls. 06/16), em
observância ao disposto no art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicou-se edital para impugnação, no prazo de três dias, da declaração apresentada, com decurso do prazo
sem manifestação dos interessados.
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O Cartório Eleitoral ofertou Parecer Técnico pela aprovação das contas após constatar que não houve indícios
de movimentação de recursos pela agremiação partidária.
Com vistas dos autos, o MPE, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas apresentadas.
Com a inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, facultou-se aos órgãos partidários municipais a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos caso não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, dispensando-os do rigor da prestação de contas.
Visou-se, assim, a efetivar o princípio da celeridade processual no trâmite das prestações de contas das
instâncias partidárias municipais que não possuem recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. Cabe
destacar, neste ínterim, que é notável a carência de recursos dessas agremiações, que raramente recebem
recursos oriundos do Fundo Partidário ou das instâncias superiores, como é o caso das pertencentes ao
município de São Gonçalo do Amarante.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, sem que houvesse impugnação após a
publicação de edital para tanto, procedeu o Cartório Eleitoral à juntada dos extratos bancários que foram
enviados à Justiça Eleitoral, à consulta de recibos de doação ou de repasses de fundo partidário, não se
constatado nenhum indício, após a análise, de que o partido político movimentou recursos financeiros ou
arrecadou bens estimáveis em dinheiro.
Isso posto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, recebo a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela instância
municipal do Rede Sustentabilidade – Rede no município de São Gonçalo do Amarante, referente às contas do
exercício do ano de 2016, e declaro as contas como prestadas e aprovadas, para que surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de julho de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 21-60.2017.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas de campanha das Eleições 2016
Partido: Partido da Mulher Brasileira – PMB
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Presidente: Maria da Fátima da Silva
Tesoureira: Maria do Socorro Albino
Advogado: Dr. João Paulo Mendes Sales, OAB/RN 12364
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2016. IMPROPRIEDADES QUE NÃO
MACULAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de processo instaurado para análise e julgamento das contas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos pelo Partido da Mulher Brasileira – PMB, na campanha das Eleições 2016, conforme obrigação prevista
no art. 28, §4º, da Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução nº 23.463/2015 do TSE.
Publicou-se edital para oportunizar a impugnação das contas, nos termos do art. 51 da Resolução nº
23.463/2015 do TSE, com transcurso do prazo sem apresentação de impugnação (fl. 23).
Ao analisar as contas apresentadas, o Cartório Eleitoral expediu relatório em que se solicitava manifestação do
partido político, no prazo de setenta e duas horas, acerca de impropriedades ou irregularidades detectadas (fls.
24/25).
Atendendo à diligência efetuada pelo Cartório Eleitoral, a agremiação partidária apresentou prestação de contas
retificadora; procurações judiciais; justificativa da não apresentação das contas parciais no prazo legal (fls.
27/36).
O Cartório Eleitoral, por fim, proferiu parecer técnico conclusivo da análise das contas apresentadas, no qual
consigna que as falhas encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano
ao erário e que não têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de
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normas legais e regulamentares, manifestando-se, em conclusão, pela aprovação das contas com ressalvas (fls.
37/40).
Com vistas dos autos, no mesmo sentido, proferiu o MPE parecer pela aprovação das contas com ressalvas (fl.
41).
É o que cabe relatar.
A prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos durante as campanhas eleitorais perante
a Justiça Eleitoral é obrigação prevista no art. 28, §4º, da Lei nº 9.504/97. No caso das contas apresentadas
pelas instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a análise e o julgamento.
Compulsando-se os autos, alinho-me ao parecer técnico do Cartório Eleitoral, ao apontar que as falhas
encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano ao erário e que não
têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares, o que não acarreta a desaprovação das contas, nos termos do §12 do art. 37 da Lei nº
9.096/95.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo as contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos pelo Partido da
Mulher Brasileira – PMB, durante a campanha eleitoral das Eleições 2016, como aprovadas com ressalvas, para
que surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de julho de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 609-04.2016.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas das eleições 2016
Candidato(a): Maria de Fátima Lucas de Andrade
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Advogado: não constituído
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA DAS ELEIÇÕES 2016. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS.
Trata-se de processo instaurado para apurar a não apresentação das contas referentes à arrecadação e
aplicação de recursos na campanha das Eleições 2016 pela então candidata Maria de Fátima Lucas de Andrade.
Procedeu-se à notificação da candidata na data de 12/04/2018, às 13:25 horas, para apresentar as contas,
transcorrendo-se o prazo, sem apresentação das contas até o momento.
Com vistas dos autos, o MPE requereu o julgamento das contas como não prestadas.
É o breve relatório.
A prestação de contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos em campanha eleitoral é obrigação
prevista na Lei nº 9.504/97, que foi regulamentada por meio da Resolução nº 23.463/2015 do TSE para as
Eleições Municipais do ano de 2016.
Dispõe o art. 45 dessa norma que as contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016. No
caso dos candidatos e instâncias partidárias municipais que concorreram nas Eleições 2016, compete ao Juízo
de primeiro grau a análise e julgamento das contas apresentadas.
A legislação eleitoral é peremptória ao prever que deve a Justiça Eleitoral julgar as contas como não prestadas
quando não apresentadas após a notificação emitida, na qual conste a obrigação expressa de prestar as contas,
no prazo de setenta e duas horas, nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
Diante disso, em consonância com o parecer do MPE, julgo as contas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos na campanha das Eleições 2016 da candidata Maria de Fátima Lucas de Andrade como não prestadas,
acarretando à candidata o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
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persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, nos termos do art.
73, inciso I, da Resolução nº 23.463/2015 do TSE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 2 de maio de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 56-20.2017.6.20.0051
Classe: prestação de contas
Assunto: prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2016
Partido: Partido da Mulher Brasileira – PMB
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Presidente: Maria de Fátima da Silva
Tesoureira: Maria do Socorro Albino
Advogado: Dr. João Paulo Mendes Sales, OAB/RN 12364
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. NENHUM INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de processo instaurado inicialmente para apurar a não apresentação das contas do exercício financeiro
de 2016 pelo Partido da Mulher Brasileira – PMB. Notificou-se, com isso, a grei partidária na data de 19/07/2017,
às 09:30 horas, para apresentar as contas no prazo de 72 horas (fl. 04), vindo as contas a serem apresentadas
no prazo assinalado pela notificação (fls. 06/16), em observância ao disposto no art. 32 e seguintes da Lei nº
9.096/95, regulamentado nos arts. 28 e seguintes da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publicou-se edital para impugnação das contas no prazo de três dias, com decurso do prazo sem manifestação
dos interessados.
O Cartório Eleitoral ofertou Parecer Técnico pela aprovação das contas após constatar que não houve indícios
de movimentação de recursos pela agremiação partidária.
Com vistas dos autos, o MPE, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas apresentadas.
Com a inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, facultou-se aos órgãos partidários municipais a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos caso não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, dispensando-os do rigor da prestação de contas.
Visou-se, assim, a efetivar o princípio da celeridade processual no trâmite das prestações de contas das
instâncias partidárias municipais que não possuem recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. Cabe
destacar, neste ínterim, que é notável a carência de recursos dessas agremiações, que raramente recebem
recursos oriundos do Fundo Partidário ou das instâncias superiores, como é o caso das pertencentes ao
município de São Gonçalo do Amarante.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, sem que houvesse impugnação após a
publicação de edital para tanto, procedeu o Cartório Eleitoral à juntada dos extratos bancários que foram
enviados à Justiça Eleitoral, à consulta de recibos de doação ou de repasses de fundo partidário, sem ter
constatado nenhum indício, após a análise, de que o partido político movimentou recursos financeiros ou
arrecadou bens estimáveis em dinheiro.
Isso posto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, recebo a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela instância
municipal do Partido da Mulher Brasileira – PMB no município de São Gonçalo do Amarante, referente ao
exercício de 2016, e declaro as contas como prestadas e aprovadas, para que surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
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Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 27 de abril de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 614-26.2016.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas das eleições 2016
Candidato(a): Mariana Cipriano da Silva
Partido: PCdoB
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Advogado: João Miguel de Oliveira, OAB/RN 1726
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA DAS ELEIÇÕES 2016. DÍVIDAS DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDAS PELO PARTIDO POLÍTICO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de processo instaurado para apurar a não apresentação das contas referentes à arrecadação e
aplicação de recursos na campanha das Eleições 2016 pelo(a) então candidato(a) a vereador(a) Mariana
Cipriano da Silva, filiada ao PCdoB.
Procedeu-se à notificação da candidata na data de 13/04/2018, às 09:55 horas, para, no prazo de 72 horas,
apresentar as contas, vindo o(a) candidato(a) a apresentá-las na data de 16/04/2018, às 09:44 horas,
tempestivamente, portanto.
Publicou-se o edital para oportunizar, no prazo de 3 dias, eventuais impugnações em face das contas
apresentadas, transcorrendo-se o prazo, contudo, sem manifestação dos interessados.
Após análise das contas, o Cartório Eleitoral baixou os autos em diligência, notificando o(a) candidato(a) para se
manifestar, no prazo de 72 horas, acerca das falhas encontradas. Transcorrendo-se o prazo sem manifestação
pelo(a) candidato(a).
O Cartório Eleitoral, após, emitiu parecer técnico favorável ao julgamento pela desaprovação das contas.
Com vista dos autos, o MPE emitiu parecer no mesmo sentido.
É o breve relatório.
A prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos em campanha eleitoral é obrigação
prevista na Lei nº 9.504/97, que foi regulamentada por meio da Resolução nº 23.463/2015 do TSE para as
Eleições Municipais do ano de 2016.
Dispõe o art. 45 dessa norma que as contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e os
partidos políticos, em todas as esferas, deveriam ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
No caso dos candidatos e instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a análise e o
julgamento das contas apresentadas.
Em Parecer Técnico, o Cartório Eleitoral identificou que restaram dívidas de campanha declaradas na prestação
de contas, decorrentes do não pagamento de despesa contraída. É possível a constituição de dívida de
campanha pelo(a) candidato(a) desde que assumida pelo partido político, nos termos do art. 29, §3º, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 299 do Código Civil.
Em relação às contas apresentadas, não consta nos autos documento comprobatório pelo qual se infira que as
dívidas de campanha foram assumidas pela agremiação partidária, que deixou, todavia, transcorrer o prazo para
sanar a irregularidade após notificada pelo Cartório Eleitoral, razão pela qual é mister a rejeição das contas, nos
termos do art. 28 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Diante disso, em consonância com o parecer técnico do Cartório Eleitoral e o do MPE, julgo as contas referentes
à arrecadação e aplicação de recursos na campanha das Eleições 2016 do(a) candidato(a) a vereador(a)
Mariana Cipriano da Silva, filiada ao PCdoB, como desaprovadas, para que surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE, para ciência da sentença e, caso entenda cabível, os fins previstos no art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990.
Adotem-se as providências administrativas pertinentes ao caso.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de agosto de 2018.
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JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 533-77.2016.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas eleitorais das eleições 2016
Candidato(a): Iris Vasconcelos de Freitas
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Advogado(a): não constituído
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. RESOLUÇÃO TSE 23.463/2015. CONTAS NÃO
PRESTADAS.
Trata-se de processo instaurado para análise e julgamento das contas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos, na campanha eleitoral das Eleições municipais do ano de 2016, da então candidato(a) a vereador(a)
Iris Vasconcelos de Freitas, pelo Solidariedade – SD, conforme obrigação prevista na Lei nº 9.504/97,
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.463/2015.
Notificou-se o(a) candidato(a), por meio de edital, para apresentar as contas no prazo de 72 horas, em virtude de
não ter sido possível proceder à intimação pessoal, uma vez que não foi localizado(a) no endereço registrado no
Sistema de Candidaturas (CAND) da Justiça Eleitoral. Escoado, contudo, o prazo assinalado sem manifestação
(fl. 10).
Com vista dos autos, o MPE requereu o julgamento das contas como não prestadas (fl. 11).
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos arts. 17 e
seguintes da Lei nº 9.504/97. No caso das eleições realizadas em âmbito municipal, compete ao Juízo de
primeiro grau a análise e julgamento das contas apresentadas pelos candidatos.
Ainda que notificado o(a) candidato(a), para apresentar as contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas, deixou
transcorrer o prazo sem manifestação, devendo, pois, as contas serem julgadas como não prestadas, nos termos
do art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo as contas referentes à
arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral das Eleições municipais do ano de 2016, da então
candidato(a) a vereador(a) Iris Vasconcelos de Freitas, pelo Solidariedade – SD, como não prestadas, razão pela
qual determino que o(a) candidato(a) fique impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação das contas, nos termos
do art. 73, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Adotem-se as providências administrativas pertinentes ao caso.
Transcorrido o prazo legal, sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 602-12.2016.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas eleitorais das eleições 2016
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Candidato(a): Francisca Nascimento da Cunha
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Advogado(a): não constituído
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. RESOLUÇÃO TSE 23.463/2015. CONTAS NÃO
PRESTADAS.
Trata-se de processo instaurado para análise e julgamento das contas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos, na campanha eleitoral das Eleições municipais do ano de 2016, da então candidato(a) a vereador(a)
Francisca Nascimento da Cunha, conforme obrigação prevista na Lei nº 9.504/97, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.463/2015.
Notificou-se o(a) candidato(a), por meio de edital, para apresentar as contas no prazo de 72 horas, em virtude de
não ter sido possível proceder à intimação pessoal, uma vez que não foi localizado(a) no endereço registrado no
Sistema de Candidaturas (CAND) da Justiça Eleitoral. Escoado, contudo, o prazo assinalado sem manifestação
(fl. 11).
Com vista dos autos, o MPE requereu o julgamento das contas como não prestadas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos arts. 17 e
seguintes da Lei nº 9.504/97. No caso das eleições realizadas em âmbito municipal, compete ao Juízo de
primeiro grau a análise e julgamento das contas apresentadas pelos candidatos.
Ainda que notificado o(a) candidato(a), para apresentar as contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas, deixou
transcorrer o prazo sem manifestação, devendo, pois, as contas serem julgadas como não prestadas, nos termos
do art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo as contas referentes à
arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral das Eleições municipais do ano de 2016, da então
candidato(a) a vereador(a) Francisca Nascimento da Cunha, pelo Partido Trabalhista Cristão – PTC, como não
prestadas, razão pela qual determino que o(a) candidato(a) fique impedido de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação
das contas, nos termos do art. 73, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Adotem-se as providências administrativas pertinentes ao caso.
Transcorrido o prazo legal, sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 8-27.2018.6.20.0051
Classe: prestação de contas
Assunto: prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2017
Partido: Partido Social Democrático – PSD
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Presidente: Maria Tereza de Oliveira
Tesoureira: Maurício Fernandes de Oliveira Neto
Advogado: não constituído
SENTENÇA
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2017. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. NENHUM INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros, referente ao exercício financeiro
do ano de 2017, apresentada pelo Partido Social Democrático – PSD, na data de 12 de abril de 2018,
tempestivamente, portanto, assinada pelo Presidente e o(a) tesoureiro(a) da agremiação partidária, em
observância ao disposto no art. 32 e seguintes da Lei nº 9.096/95, regulamentado nos arts. 28 e seguintes da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publicou-se edital para impugnação das contas no prazo de três dias, com decurso do prazo sem manifestação
dos interessados.
O Cartório Eleitoral ofertou Parecer Técnico pela aprovação das contas após constatar que não houve indícios
de movimentação de recursos pela agremiação partidária.
Com vistas dos autos, o MPE, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas apresentadas.
Com a inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, facultou-se aos órgãos partidários municipais a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos caso não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, dispensando-os do rigor da prestação de contas.
Visou-se, assim, a efetivar o princípio da celeridade processual no trâmite das prestações de contas das
instâncias partidárias municipais que não possuem recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. Cabe
destacar, neste ínterim, que é notável a carência de recursos dessas agremiações, que raramente recebem
recursos oriundos do Fundo Partidário ou das instâncias superiores, como é o caso das pertencentes ao
município de São Gonçalo do Amarante.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, sem que houvesse impugnação após a
publicação de edital para tanto, procedeu o Cartório Eleitoral à juntada dos extratos bancários que foram
enviados à Justiça Eleitoral, à consulta de recibos de doação ou de repasses de fundo partidário, sem ter
constatado nenhum indício, após a análise, de que o partido político movimentou recursos financeiros ou
arrecadou bens estimáveis em dinheiro.
Isso posto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, recebo a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela instância
municipal do Partido Social Democrático – PSD no município de São Gonçalo do Amarante, referente ao
exercício financeiro do ano de 2017, e declaro as contas como prestadas e aprovadas, para que surtam os
efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal, sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 9 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 33-74.2017.6.20.0051
Classe: prestação de contas
Assunto: prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2016
Partido: Democratas – DEM
Município: São Gonçalo do Amarante – RN
Presidente: João Batista Gadelha de Lima
Tesoureiro(a): Rosenilson Alves da Silva
Advogado: Cecilia Rafaela Melo Gadelha de Lima, OAB/RN 9313
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DO ANO DE 2016. DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. NENHUM INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
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Trata-se de processo instaurado para apreciação da declaração de ausência de movimentação financeira,
apresentada pela instância municipal do Democratas – DEM, no município de São Gonçalo do Amarante/RN,
referente às contas do exercício financeiro do ano de 2016, em observância ao disposto no art. 32, §4º, da Lei nº
9.096/1995.
Publicou-se edital para impugnação, no prazo de três dias, da declaração apresentada, com decurso do prazo
sem manifestação dos interessados.
O Cartório Eleitoral ofertou Parecer Técnico pela aprovação das contas após constatar que não houve indícios
de movimentação de recursos pela agremiação partidária.
Com vistas dos autos, o MPE, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas partidárias apresentadas.
Com a inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, facultou-se aos órgãos partidários municipais a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos caso não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, dispensando-os do rigor da prestação de contas convencional.
Visou-se, assim, a efetivar o princípio da celeridade processual no trâmite das prestações de contas das
instâncias partidárias municipais que não possuem recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. Cabe
destacar, neste ínterim, que é notável a carência de recursos dessas agremiações, que raramente recebem
recursos oriundos do Fundo Partidário ou das instâncias superiores, como é o caso das pertencentes ao
município de São Gonçalo do Amarante.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, sem que houvesse impugnação após a
publicação de edital para tanto, procedeu o Cartório Eleitoral à juntada dos extratos bancários que foram
enviados à Justiça Eleitoral, à consulta de recibos de doação ou de repasses de fundo partidário, não se
constatado nenhum indício, após a análise, de que o partido político movimentou recursos financeiros ou
arrecadou bens estimáveis em dinheiro.
Isso posto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, recebo a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela instância
municipal do Democratas – DEM, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, referente às contas do
exercício financeiro do ano de 2016, e declaro as contas como prestadas e aprovadas, para que surtam os
efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vista dos autos ao MPE.
Adotem-se as providências administrativas pertinentes ao caso.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 71-23.2016.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas partidárias
Exercício financeiro de 2016
Partido: Partido Comunista do Brasil – PCdoB
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Presidente: Ana Cristina da Silva Nascimento
Tesoureiro: Anderson de Oliveira Lopes
Advogado: Dr. Cesar Veríssimo de Oliveira, OAB/RN 11251
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. IMPROPRIEDADAS QUE NÃO
MACULAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de processo instaurado para análise e julgamento das contas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB, no exercício financeiro do ano de 2016, conforme obrigação
prevista na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Publicou-se edital para oportunizar a impugnação das contas, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 9.096/95, com
transcurso do prazo sem apresentação de impugnação.
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Ao analisar as contas apresentadas, o Cartório Eleitoral expediu relatório em que se solicitava manifestação do
partido político, no prazo de trinta dias, acerca de impropriedades ou irregularidades detectadas (fl. 83). Escoado
o prazo, contudo, sem manifestação.
O Cartório Eleitoral, por fim, proferiu parecer técnico conclusivo da análise das contas apresentadas, após
apontar que as falhas encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano
ao erário e que não têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de
normas legais e regulamentares, manifestando-se, em conclusão, pela aprovação das contas com ressalvas.
Com vistas dos autos, no mesmo sentido, proferiu o MPE parecer pela aprovação das contas com ressalvas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas apresentadas.
Compulsando-se os autos, alinho-me ao parecer técnico do Cartório Eleitoral ao apontar que as falhas
encontradas se tratam de impropriedades de natureza formal, das quais não resulta dano ao erário e que não
têm potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares, o que não acarreta a desaprovação das contas, nos termos do §12 do art. 37 da Lei nº
9.096/95.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo as contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos pelo Partido
Comunista do Brasil – PCdoB, no exercício financeiro do ano de 2016, como aprovadas com ressalvas, para que
surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 2 de maio de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 40-66.2017.6.20.0051
Classe: prestação de contas
Assunto: prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2016
Partido: Partido Republicano Progressista – PRP
Município: São Gonçalo do Amarante – RN
Presidente: Ivan Targino da Silva
Tesoureiro(a): Jucielly Deyse Pereira da Silva
Advogado: não constituído
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DO ANO DE 2016. DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. NENHUM INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de processo instaurado para apreciação da declaração de ausência de movimentação financeira,
apresentada pela instância municipal do Partido Republicano Progressista – PRP, no município de São Gonçalo
do Amarante/RN, referente às contas do exercício financeiro do ano de 2016, em observância ao disposto no art.
32, §4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicou-se edital para impugnação, no prazo de três dias, da declaração apresentada, com decurso do prazo
sem manifestação dos interessados.
O Cartório Eleitoral ofertou Parecer Técnico pela aprovação das contas após constatar que não houve indícios
de movimentação de recursos pela agremiação partidária.
Com vistas dos autos, o MPE, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas partidárias apresentadas.
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Com a inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, facultou-se aos órgãos partidários municipais a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos caso não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, dispensando-os do rigor da prestação de contas convencional.
Visou-se, assim, a efetivar o princípio da celeridade processual no trâmite das prestações de contas das
instâncias partidárias municipais que não possuem recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. Cabe
destacar, neste ínterim, que é notável a carência de recursos dessas agremiações, que raramente recebem
recursos oriundos do Fundo Partidário ou das instâncias superiores, como é o caso das pertencentes ao
município de São Gonçalo do Amarante.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, sem que houvesse impugnação após a
publicação de edital para tanto, procedeu o Cartório Eleitoral à juntada dos extratos bancários que foram
enviados à Justiça Eleitoral, à consulta de recibos de doação ou de repasses de fundo partidário, não se
constatado nenhum indício, após a análise, de que o partido político movimentou recursos financeiros ou
arrecadou bens estimáveis em dinheiro.
Isso posto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, recebo a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela instância
municipal do Partido Republicano Progressista – PRP, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, referente
às contas do exercício financeiro do ano de 2016, e declaro as contas como prestadas e aprovadas, para que
surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vista dos autos ao MPE.
Adotem-se as providências administrativas pertinentes ao caso.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 58-87.2017.6.20.0051
Classe: prestação de contas
Assunto: prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2016
Partido: Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB
Município: São Gonçalo do Amarante – RN
Presidente: Alan Vasconcelos Domingues Nunes
Tesoureiro(a): Diogo Silva de Carvalho
Advogado: não constituído
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2016.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. NENHUM INDÍCIO DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de processo inicialmente instaurado para apreciação da ausência de prestação das contas pela
instância municipal do Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB, no município de São Gonçalo do Amarante/RN,
referente às contas do exercício financeiro do ano de 2016. Notificado para apresentar as contas, o partido
político tempestivamente apresentou declaração de ausência de movimentação financeira, em observância ao
disposto no art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicou-se edital para impugnação, no prazo de três dias, da declaração apresentada, com decurso do prazo
sem manifestação dos interessados.
O Cartório Eleitoral ofertou Parecer Técnico pela aprovação das contas após constatar que não houve indícios
de movimentação de recursos pela agremiação partidária.
Com vistas dos autos, o MPE, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas partidárias apresentadas.
Com a inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, facultou-se aos órgãos partidários municipais a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos caso não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, dispensando-os do rigor da prestação de contas convencional.
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Visou-se, assim, a efetivar o princípio da celeridade processual no trâmite das prestações de contas das
instâncias partidárias municipais que não possuem recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. Cabe
destacar, neste ínterim, que é notável a carência de recursos dessas agremiações, que raramente recebem
recursos oriundos do Fundo Partidário ou das instâncias superiores, como é o caso das pertencentes ao
município de São Gonçalo do Amarante.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, sem que houvesse impugnação após a
publicação de edital para tanto, procedeu o Cartório Eleitoral à juntada dos extratos bancários que foram
enviados à Justiça Eleitoral, à consulta de recibos de doação ou de repasses de fundo partidário, não se
constatado nenhum indício, após a análise, de que o partido político movimentou recursos financeiros ou
arrecadou bens estimáveis em dinheiro.
Isso posto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, recebo a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela instância
municipal do Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, referente às
contas do exercício financeiro do ano de 2016, e declaro as contas como prestadas e aprovadas, para que
surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vista dos autos ao MPE.
Adotem-se as providências administrativas pertinentes ao caso.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 34-59.2017.6.20.0051
Classe: prestação de contas
Assunto: prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2016
Partido: Solidariedade – SD
Município: São Gonçalo do Amarante – RN
Presidente: João Maria Ferreira da Silva
Tesoureiro(a): Raimundo Eudocio da Mota
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa, OAB/RN 7.719
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. NENHUM INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de processo instaurado para apreciação da declaração de ausência de movimentação financeira,
apresentada pela instância municipal do Solidariedade – SD, no município de São Gonçalo do Amarante/RN,
referente às contas do exercício financeiro do ano de 2016, em observância ao disposto no art. 32, §4º, da Lei nº
9.096/1995.
Publicou-se edital para impugnação, no prazo de três dias, da declaração apresentada, com decurso do prazo
sem manifestação dos interessados.
O Cartório Eleitoral ofertou Parecer Técnico pela aprovação das contas após constatar que não houve indícios
de movimentação de recursos pela agremiação partidária.
Com vistas dos autos, o MPE, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas partidárias apresentadas.
Com a inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, facultou-se aos órgãos partidários municipais a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos caso não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, dispensando-os do rigor da prestação de contas convencional.
Visou-se, assim, a efetivar o princípio da celeridade processual no trâmite das prestações de contas das
instâncias partidárias municipais que não possuem recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. Cabe
destacar, neste ínterim, que é notável a carência de recursos dessas agremiações, que raramente recebem
recursos oriundos do Fundo Partidário ou das instâncias superiores, como é o caso das pertencentes ao
município de São Gonçalo do Amarante.
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Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, sem que houvesse impugnação após a
publicação de edital para tanto, procedeu o Cartório Eleitoral à juntada dos extratos bancários que foram
enviados à Justiça Eleitoral, à consulta de recibos de doação ou de repasses de fundo partidário, não se
constatado nenhum indício, após a análise, de que o partido político movimentou recursos financeiros ou
arrecadou bens estimáveis em dinheiro.
Isso posto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, recebo a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela instância
municipal do Solidariedade – SD, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, referente às contas do
exercício financeiro do ano de 2016, e declaro as contas como prestadas e aprovadas, para que surtam os
efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vista dos autos ao MPE.
Adotem-se as providências administrativas pertinentes ao caso.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 46-73.2017.6.20.0051
Classe: prestação de contas
Assunto: prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2016
Partido: Partido Social Democrático – PSD
Município: São Gonçalo do Amarante – RN
Presidente: Maria Tereza de Oliveira
Tesoureiro(a): Maurício Fernandes de Oliveira Neto
Advogado: Fábio Cunha Alves de Sena, OAB/RN 5036
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. NENHUM INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de processo inicialmente instaurado para apreciação da ausência de prestação das contas pela
instância municipal do Partido Social Democrático – PSD, no município de São Gonçalo do Amarante/RN,
referente às contas do exercício financeiro do ano de 2016. Notificado para apresentar as contas, o partido
político tempestivamente apresentou declaração de ausência de movimentação financeira, em observância ao
disposto no art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicou-se edital para impugnação, no prazo de três dias, da declaração apresentada, com decurso do prazo
sem manifestação dos interessados.
O Cartório Eleitoral ofertou Parecer Técnico pela aprovação das contas após constatar que não houve indícios
de movimentação de recursos pela agremiação partidária.
Com vistas dos autos, o MPE, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas partidárias apresentadas.
Com a inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, facultou-se aos órgãos partidários municipais a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos caso não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, dispensando-os do rigor da prestação de contas convencional.
Visou-se, assim, a efetivar o princípio da celeridade processual no trâmite das prestações de contas das
instâncias partidárias municipais que não possuem recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. Cabe
destacar, neste ínterim, que é notável a carência de recursos dessas agremiações, que raramente recebem
recursos oriundos do Fundo Partidário ou das instâncias superiores, como é o caso das pertencentes ao
município de São Gonçalo do Amarante.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, sem que houvesse impugnação após a
publicação de edital para tanto, procedeu o Cartório Eleitoral à juntada dos extratos bancários que foram
enviados à Justiça Eleitoral, à consulta de recibos de doação ou de repasses de fundo partidário, não se
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constatado nenhum indício, após a análise, de que o partido político movimentou recursos financeiros ou
arrecadou bens estimáveis em dinheiro.
Isso posto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, recebo a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela instância
municipal do Partido Social Democrático – PSD, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, referente às
contas do exercício financeiro do ano de 2016, e declaro as contas como prestadas e aprovadas, para que
surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vista dos autos ao MPE.
Adotem-se as providências administrativas pertinentes ao caso.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 27-67.2017.6.20.0051
Classe: prestação de contas
Assunto: prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2016
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
Município: São Gonçalo do Amarante – RN
Presidente: Paulo Tarcísio de Albuquerque Cavalcanti Júnior
Tesoureiro(a): Luiz Carlos do Nascimento Andrade Júnior
Advogado: não constituído
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. NENHUM INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de processo instaurado para apreciação da declaração de ausência de movimentação financeira,
apresentada pela instância municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, no município de São
Gonçalo do Amarante/RN, referente às contas do exercício financeiro do ano de 2016, em observância ao
disposto no art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicou-se edital para impugnação, no prazo de três dias, da declaração apresentada, com decurso do prazo
sem manifestação dos interessados.
O Cartório Eleitoral ofertou Parecer Técnico pela aprovação das contas após constatar que não houve indícios
de movimentação de recursos pela agremiação partidária.
Com vistas dos autos, o MPE, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas partidárias apresentadas.
Com a inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, facultou-se aos órgãos partidários municipais a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos caso não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, dispensando-os do rigor da prestação de contas convencional.
Visou-se, assim, a efetivar o princípio da celeridade processual no trâmite das prestações de contas das
instâncias partidárias municipais que não possuem recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. Cabe
destacar, neste ínterim, que é notável a carência de recursos dessas agremiações, que raramente recebem
recursos oriundos do Fundo Partidário ou das instâncias superiores, como é o caso das pertencentes ao
município de São Gonçalo do Amarante.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, sem que houvesse impugnação após a
publicação de edital para tanto, procedeu o Cartório Eleitoral à juntada dos extratos bancários que foram
enviados à Justiça Eleitoral, à consulta de recibos de doação ou de repasses de fundo partidário, não se
constatado nenhum indício, após a análise, de que o partido político movimentou recursos financeiros ou
arrecadou bens estimáveis em dinheiro.
Isso posto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, recebo a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela instância
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municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, no município de São Gonçalo do Amarante/RN,
referente às contas do exercício financeiro do ano de 2016, e declaro as contas como prestadas e aprovadas,
para que surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vista dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo n 73-56.2017.6.20.0051
Classe: prestação de contas
Assunto: prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2016
Partido: Partido da Mobilização Nacional – PMN
Município: São Gonçalo do Amarante – RN
Presidente: José Carlos Fernandes de Lima
Tesoureiro(a): Genilson dos Santos Gomes
Advogado: João Miguel de Oliveira, OAB/RN 1726
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2016. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. NENHUM INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de processo inicialmente instaurado para apreciação da ausência de prestação das contas pela
instância municipal do Partido da Mobilização Nacional – PMN, no município de São Gonçalo do Amarante/RN,
referente às contas do exercício financeiro do ano de 2016. Notificado para apresentar as contas, o partido
político tempestivamente apresentou declaração de ausência de movimentação financeira, em observância ao
disposto no art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicou-se edital para impugnação, no prazo de três dias, da declaração apresentada, com decurso do prazo
sem manifestação dos interessados.
O Cartório Eleitoral ofertou Parecer Técnico pela aprovação das contas após constatar que não houve indícios
de movimentação de recursos pela agremiação partidária.
Com vistas dos autos, o MPE, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas.
É o que cabe relatar.
A prestação de contas anual dos Partidos Políticos perante a Justiça Eleitoral é obrigação prevista nos art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95. No caso das instâncias partidárias municipais, compete ao Juízo de primeiro grau a
análise e julgamento das contas partidárias apresentadas.
Com a inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, facultou-se aos órgãos partidários municipais a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos caso não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro, dispensando-os do rigor da prestação de contas convencional.
Visou-se, assim, a efetivar o princípio da celeridade processual no trâmite das prestações de contas das
instâncias partidárias municipais que não possuem recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. Cabe
destacar, neste ínterim, que é notável a carência de recursos dessas agremiações, que raramente recebem
recursos oriundos do Fundo Partidário ou das instâncias superiores, como é o caso das pertencentes ao
município de São Gonçalo do Amarante.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, sem que houvesse impugnação após a
publicação de edital para tanto, procedeu o Cartório Eleitoral à juntada dos extratos bancários que foram
enviados à Justiça Eleitoral, à consulta de recibos de doação ou de repasses de fundo partidário, não se
constatado nenhum indício, após a análise, de que o partido político movimentou recursos financeiros ou
arrecadou bens estimáveis em dinheiro.
Isso posto, em consonância com o Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, recebo a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela instância
municipal do Partido da Mobilização Nacional – PMN, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, referente
às contas do exercício financeiro do ano de 2016, e declaro as contas como prestadas e aprovadas, para que
surtam os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vista dos autos ao MPE.
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Adotem-se as providências administrativas pertinentes ao caso.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de agosto de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 623-85.2016.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas das eleições 2016
Candidato(a): Rosa Cleide Abílio Vieira
Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Advogado: João Miguel de Oliveira, OAB/RN nº 1726
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA DAS ELEIÇÕES 2016. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ELEITORAL APÓS JULGAMENTO DAS
COMO NÃO PRESTADAS.
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha das Eleições
2016, apresentada pela então candidata Rosa Cleide Abílio Vieira, já qualificada nos autos.
Em virtude das contas terem sido julgadas não prestadas, com trânsito em julgado, nos autos do Processo nº
623-85.2016.6.20.0051, recebeu-se as contas como pedido de regularização da situação eleitoral, nos termos do
§1º do artigo 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral favorável à regularização da situação eleitoral da candidata.
Com vistas dos autos, no mesmo sentido, requereu o MPE.
É o breve relatório.
A prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos em campanha eleitoral é obrigação
prevista na Lei nº 9.504/97, que foi regulamentada por meio da Resolução nº 23.463/2015 do TSE para as
Eleições Municipais do ano de 2016.
Dispõe o art. 45 dessa norma que as contas finais, referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas, devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016. No
caso dos candidatos e instâncias partidárias municipais que concorreram nas Eleições 2016, compete ao Juízo
de primeiro grau a análise e julgamento das contas apresentadas.
A legislação eleitoral é peremptória ao prever que deve a Justiça Eleitoral julgar as contas como não prestadas
quando não apresentadas após a notificação emitida, na qual conste a obrigação expressa de prestar as contas,
no prazo de setenta e duas horas, nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
Após o trânsito em julgado das contas que foram julgadas como não prestadas, restou à candidata apresentar as
contas para fins de regularização da situação eleitoral, a fim de se evitar a incidência da parte final do inciso I, do
caput, do artigo 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Não cabe, neste momento, proceder à análise de praxe das contas, mas somente à análise que visa a detectar
impropriedades ou irregularidades na movimentação de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada
e de origem do Fundo Partidário, para fins de devolução de valores ao Erário.
O Cartório Eleitoral, ao analisar as contas, não detectou nenhum indício de que houve movimentação irregular
dos recursos que impliquem a devolução de valores ao Erário, razão pela qual deve ser regularizada a situação
eleitoral, nos termos do §1º do artigo 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Técnico do Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, julgo procedente a regularização da situação eleitoral da candidata Rosa Cleide Abílio Ferreira,
a fim de se pôr fim à inadimplência em relação ao dever de prestar contas e não mais subsistir a incidência da
parte final do inciso I, do caput, do artigo 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de junho de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
Processo nº 26-82.2017.6.20.0051
Classe: Prestação de Contas
Assunto: prestação de contas das eleições 2016
Partido: Partido Verde – PV
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Município: São Gonçalo do Amarante-RN
Advogado: João Miguel de Oliveira, OAB/RN nº 1726
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
CAMPANHA DAS ELEIÇÕES 2016. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ELEITORAL APÓS JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha das Eleições
2016, apresentada pela instância municipal do Partido Verde – PV no município de São Gonçalo do
Amarante/RN.
Em virtude das contas terem sido julgadas não prestadas, com a sentença transitada em julgado, recebeu-se as
contas como pedido de regularização da situação eleitoral, nos termos do §1º do artigo 73 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Parecer Técnico emitido pelo Cartório Eleitoral favorável à regularização da situação eleitoral da agremiação
partidária, com o fito de se restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
Com vistas dos autos, no mesmo sentido, requereu o MPE.
É o breve relatório.
A prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos em campanha eleitoral é obrigação
prevista na Lei nº 9.504/97, que foi regulamentada por meio da Resolução nº 23.463/2015 do TSE para as
Eleições Municipais do ano de 2016.
Dispõe o art. 45 dessa norma que as contas finais, referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas, devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016. No
caso dos candidatos e instâncias partidárias municipais que concorreram nas Eleições 2016, compete ao Juízo
de primeiro grau a análise e julgamento das contas apresentadas.
A legislação eleitoral é peremptória ao prever que deve a Justiça Eleitoral julgar as contas como não prestadas
quando não apresentadas após a notificação emitida, na qual conste a obrigação expressa de prestar as contas,
no prazo de setenta e duas horas, nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
Após o trânsito em julgado das contas que foram julgadas como não prestadas, restou à candidata apresentar as
contas para fins de regularização da situação eleitoral, a fim de se restabelecer o direito ao recebimento da cota
do Fundo Partidário.
Não cabe, neste momento, proceder à análise de praxe das contas, mas somente à análise que visa a detectar
impropriedades ou irregularidades na movimentação de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada
e de origem do Fundo Partidário, para fins de devolução de valores ao Erário.
O Cartório Eleitoral, ao analisar as contas, não detectou nenhum indício de que houve movimentação irregular
dos recursos que impliquem a devolução de valores ao Erário, razão pela qual deve ser regularizada a situação
.
eleitoral, nos termos do §1º do artigo 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Técnico do Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, julgo procedente a regularização da situação eleitoral do diretório municipal do Partido Verde –
PV, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, a fim de se pôr fim à inadimplência em relação ao dever de
prestar as contas referentes à campanha das Eleições 2016 e, com isso, restabelecer o direito ao recebimento
da cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 73, §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao MPE.
Transcorrido o prazo legal sem que haja interposição de recurso em face desta sentença, certifique-se o trânsito
em julgado, arquivando-se, por fim, os autos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de julho de 2018.
JOSANE PEIXOTO NORONHA
Juíza Eleitoral da 51ª Zona – TRE/RN
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O Excelentíssimo Senhor Doutor Edilson Chaves de Freitas, Juiz Eleitoral desta 63ª ZE/Portalegre, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixada, no Cartório
Eleitoral desta 63ª Zona, relação contendo o nome e o número de inscrição de eleitor(a) requerente de
alistamento, revisão e transferência no período de 1º/12/2018 a 31/12/2018, no(s) Município(s) de Portalegre,
Viçosa, Riacho da Cruz e Taboleiro Grande, pertencente(s) à 63ª Zona Eleitoral/RN, cujos requerimentos foram
DEFERIDOS por este juízo, conforme relatório expedido no Sistema ELO.
Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso pelos delegados
de partidos políticos, nos termos dos artigos 17 e 18 da Resolução n.º 21.538/2003 – TSE.
E para que ninguém alegue ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o
presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico e no local de costume.
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 63ª Zona, Portalegre/RN,
aos 07 (sete) dias do mês de janeiro
de 2019. Eu, ________ Mairan Kleber Araujo Dantas (Chefe de Cartório da 63ªZE em Substituição), preparei e
conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral da 63ª Zona

69ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL nº 001/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO, Juiz Eleitoral desta 69ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Norte, em substituição, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos delegados dos partidos políticos e aos demais interessados que se encontra em cartório
relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram alistamento e transferência,
cujos requerimentos foram deferidos por este Juízo e processados no período de 15 a 31 de dezembro de 2018,
para, querendo, interpor recurso, nos termos do art. 17 da Res. TSE n.º 21.538/03 (Lei n.º 6.996/82).
E para que se lhe dê ampla divulgação determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse divulgado o
presente edital como de costume.
Dado e passado nesta Cidade do Natal, na sede desta 69ª Zona Eleitoral, aos sete dias do mês de janeiro do
ano de dois mil e dezoito. Eu,
Francisco Sinderley de Oliveira, Chefe de Cartório da 69ª Zona Eleitoral em
substituição, preparei e conferi o presente Edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO
Juiz Eleitoral da 69ª ZE/RN, em substituição
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