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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 12 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura, o funcionamento e a criação de postos de atendimento ao eleitor, regulamentados pela
Resolução TSE nº 23.520, de 1º de junho de 2017, e Resolução TSE nº 23.539, de 7 de dezembro de 2017, no
âmbito deste Tribunal.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das suas atribuições legais e
regimentais, e
Considerando as disposições contidas na Resolução TSE nº 23.520, de 1º de junho de 2017, e na Resolução
TSE nº 23.539, de 7 de dezembro de 2017;
Considerando o que consta do Protocolo PAE nº 13136/2017;
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 1º. A estrutura e o funcionamento dos postos de atendimento ao eleitor, no âmbito deste Tribunal, obedecerá
aos termos desta Resolução e da Resolução TSE nº 23.539, de 7 de dezembro de 2017.
Art. 2º. As atividades desenvolvidas nos postos de atendimento ao eleitor deverão observar estritamente as
normas que regulam os serviços eleitorais, garantida a autonomia da Justiça Eleitoral, inclusive perante outros
entes públicos que eventualmente lhes favoreçam condições de funcionamento.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO
Art. 3º. Os postos de atendimento ao eleitor serão diretamente subordinados às zonas eleitorais às quais estão
vinculados.
Art. 4º. Os postos de atendimento ao eleitor funcionarão com ao menos um servidor efetivo, requisitado ou à
disposição da Justiça Eleitoral, ficando a critério da Presidência a designação de quantidade superior de
servidores, de acordo com a necessidade do serviço.
Art. 5º A supervisão direta dos trabalhos no Posto será realizada por servidor designado pelo presidente do
Tribunal, ouvido o respectivo juiz eleitoral, retribuída com função comissionada, nível FC-1, remanescente das
Zonas Eleitorais extintas.
Parágrafo único. Durante as ausências do servidor designado como responsável pelo posto de atendimento, em
decorrência de impedimentos legais ou regulamentares, haverá retribuição pecuniária pela substituição.
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR
Art. 6º O posto de atendimento ao eleitor está autorizado a:
I - realizar operações de alistamento, transferência, revisão e segunda via do título eleitoral, com a devida
conferência do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE);
II - indicar eleitores habilitados para os trabalhos eleitorais;
III - fornecer certidões e declarações geradas pelos sistemas de gerenciamento do Cadastro Nacional de
Eleitores;
IV - emitir guias de recolhimento de multas e registrar os pagamentos;
V - protocolar e encaminhar documentos destinados à sede da zona eleitoral à qual se vincula;
VI - prestar apoio logístico à zona eleitoral à qual se vincula e auxiliar nas atividades da eleição, conforme
definido pelo respectivo Juízo Eleitoral.
VII – executar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Juízo Eleitoral, Corregedoria Regional Eleitoral
e pela Presidência deste Tribunal.
Parágrafo único. Os serviços de natureza jurisdicional serão prestados exclusivamente na sede da zona eleitoral.
Art. 7º. As certidões e declarações deverão ser emitidas, preferencialmente, por meio de código de autenticação
extraído do próprio sistema, facultada a opção de emissão subscrita pelo atendente.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL PELO POSTO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR
Art. 8º. A administração do Posto de Atendimento ao Eleitor será exercida pelo Juízo Eleitoral correspondente,
sem prejuízo de sua jurisdição eleitoral.
Art. 9º. Compete ao Supervisor do Posto de Atendimento ao Eleitor:
I – coordenar e fiscalizar os trabalhos do Posto;
II - responsabilizar-se pelos bens mantidos no posto;
III - zelar pela funcionalidade e pela manutenção predial do posto, comunicando à chefia de cartório a
necessidade de reparos;
IV - observar o cumprimento do horário de funcionamento do posto;
V – gerenciar o cumprimento das obrigações funcionais dos servidores à disposição do Posto.
VI - comunicar ao chefe de cartório eventuais condutas inapropriadas dos demais servidores, quando houver;
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VII - solicitar materiais permanentes e de consumo necessários ao funcionamento do posto.
VIII – implantar medidas para a racionalização e simplificação dos procedimentos de rotina;
IX – promover as medidas necessárias para a implantação e fiel observância das normas e rotinas;
X – Promover e zelar pelo arquivamento dos Protocolos de Entrega do Título Eleitoral – PETE’s e demais
documentos recebidos;
XI – requisitar às unidades da Secretaria do Tribunal os materiais de consumo e permanentes, a instalação de
equipamentos, quando necessário e fiscalizar seu emprego e uso;
XII – organizar o atendimento ao público;
XIII – encaminhar ao cartório da zona eleitoral competente eventuais requerimentos apresentados pelos
eleitores;
XIV – responsabilizar-se pela boa utilização e conservação de materiais permanentes e de consumo;
XV – executar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Juízo Eleitoral, Corregedoria Regional
Eleitoral e pela Presidência deste Tribunal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10. As funções comissionadas de zonas eleitorais extintas deverão permanecer reservadas para criação
futura de novas zonas eleitorais ou postos de atendimento ao eleitor.
Parágrafo único. Enquanto não forem direcionadas aos fins previstos no caput, as funções comissionadas das
zonas eleitorais extintas serão destinadas à Secretaria do Tribunal, sendo facultada a transformação das
funções, devendo ser mantido permanente controle de sua destinação para efeito do disposto no caput.
Art. 11. Ficam criados os Postos de Atendimento ao Eleitor nos municípios de Parnamirim e Santana do
Matos/RN.
§ 1º. O Posto de Atendimento do município de Parnamirim/RN ficará sob a administração da 50ª Zona Eleitoral,
com sede no mesmo município, e funcionará no mesmo horário do Fórum Eleitoral.
§ 2º. O Posto de Atendimento do município de Santana do Matos/RN ficará sob a administração da 18ª Zona
Eleitoral, com sede em Angicos/RN, e funcionará no mesmo horário do Fórum Eleitoral.
§ 3º. Havendo necessidade de serviço, especialmente por ocasião do encerramento do Cadastro de Eleitor, o
funcionamento do Posto poderá exceder ao horário previsto.
Art. 12. Os atendimentos nos Postos serão realizados pelos servidores das Zonas eleitorais.
Parágrafo único. A requisição de servidores para prestar serviços nos Postos de Atendimento deverá observar os
limites legais estabelecidos na legislação.
Art. 13. As situações não abrangidas por esta resolução e os casos omissos serão decididas pela Presidência do
TRE-RN.
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em Natal/RN, 12 de março de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
Desembargador Ibanez Monteiro
Vice-Presidente e Corregedor
Juiz Almiro José da Rocha Lemos
Juíza Berenice Capuxú
Juiz André Luís de Medeiros Pereira
Juiz Luís Gustavo Alves Smith
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Juiz Wlademir Soares Capistrano
Doutora Cibele Benevides Guedes da Fonseca
Procuradora Regional Eleitoral

ACÓRDÃOS

RECURSO ELEITORAL nº 613-29.2016.6.20.0055 - Classe 30ª
Recorrente(s): MARILIA SOARES DE OLIVEIRA
Advogado: RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
RECURSO ELEITORAL - INSCRIÇÃO ELEITORAL - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS COM O MUNICÍPIO COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA EM NOME DE PARENTES - DOCUMENTOS INIDÔNEOS A
COMPROVAR O VÍNCULO ELEITORAL - DOCUMENTO JUNTADO PELA PRE - DEMONSTRAÇÃO DE
VÍNCULO COM MUNICÍPIO DIVERSO DO PRETENDIDO COMO DOMICÍLIO ELEITORAL - INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE ALISTAMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO
A comprovação do domicílio eleitoral, para fins de alistamento ou transferência, faz-se mediante apresentação de
documentos que atestem a residência do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar ou
comunitário com a localidade onde deseja exercer o direito do voto.
Na espécie, os documentos colacionados pela recorrente não se mostram suficientes a outorgar-lhe o direito ao
alistamento eleitoral, sendo assente o entendimento na jurisprudência de que o fato de se possuir parentes
domiciliados no município onde se requer o alistamento/transferência não confere o direito de ali se estabelecer
domicílio eleitoral.
Demais disso, consta nos autos documento consistente em pesquisa aos bancos de dados à disposição do
Ministério Público Federal, cujas informações foram retiradas da base de dados da Secretaria da Receita
Federal, apontando raízes domiciliares da recorrente em município diverso do requerido como domicílio eleitoral.
Não restando demonstrado qualquer vínculo entre a recorrente e o município de destino da inscrição eleitoral, a
manutenção da sentença que a indeferiu é medida que se impõe.
Conhecimento e desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por maioria de votos, em dissonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do
voto condutor do Juiz Gustavo Smith, redator para o acórdão, e das notas de julgamento, partes integrantes da
presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 08 de março de 2018.
JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA - RELATOR
JUIZ LUIS GUSTAVO ALVES SMITH - RELATOR DESIGNADO
Agravo Regimental no(a) RECURSO ELEITORAL nº 800-10.2016.6.20.0064 - Classe 30ª
Agravante(s): ERIVAN CARIDADE DA SILVA
Advogados: LUCILIA LIRA CORREIA, FRANCISCO JOSE LIRA CORREIA, DONNIE ALLISON DOS SANTOS
MORAIS E LAVOISIER NUNES DE CASTRO
Agravado(s): ADERSON ARAUJO DA CUNHA
Advogado: FRANCISCO ROBSON DE SOUZA MEDEIROS
AGRAVO REGIMENTAL - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ELEITORAL - RENÚNCIA EXPRESSA AO
DIREITO DE RECORRER - PRECLUSÃO LÓGICA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO - DESPROVIMENTO DO AGRAVO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Conforme dispõem os arts. 999 e 1.000 do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito de recorrer independe
de aceitação da parte adversa, e aquele que aceita a sentença, expressa ou tacitamente, não pode recorrer.
Tendo havido expressa renúncia ao direito de recorrer, manifestada em petição nos autos, não pode a parte
renunciante apresentar recurso posterior, porque operada a preclusão lógica.
Não há comprovação acerca da existência de vício de vontade, mas apenas uma mera alegação genérica, o que
se revela insuficiente para afastar o ato de renúncia realizado.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em conhecer e negar
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provimento ao agravo, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e
comunicações.
Natal(RN), 12 de março de 2018.
JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA - RELATOR
ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA Nº 0600035-17.2018.6.20.0000 (PAE Nº 1145/2018)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL ANTÔNIO FÁBIO GUEDES DA
ROCHA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
- IFRN).
INTERESSADO: JUÍZO DA 29ª ZONA ELEITORAL – ASSÚ/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 29ª ZONA ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE
23.523/2017. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO.
CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS
REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. ART. 105, INCISO I, DA LEI Nº 13.328/2016
C/C ART. 7º DA RESOLUÇÃO TSE 23.523/2017. PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS. REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo
único, da Resolução TSE nº 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE nº 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei nº 13.328/2016.
Deferimento da requisição pelo prazo de 03 (três) anos, a contar da data de sua apresentação, diante
do preenchimento de todos os requisitos legais, com base no art. 105, I, da Lei nº 13.328/2016 c/c art. 7º da
Resolução TSE nº 23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir o pedido de requisição do servidor
ANTÔNIO FÁBIO GUEDES DA ROCHA, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de
Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, para a 29ª
Zona Eleitoral – Assú/RN, pelo prazo de 03 (três) anos, com efeitos a contar da data de sua apresentação, com
ônus remuneratório a cargo do órgão de origem, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta
decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 01 de março de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA 0600036-02.2018.6.20.0000 (PAE Nº 1221/2018)
ASSUNTO:
DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR REQUISITADO
SERVIDOR(A): ADILSON DANTAS DE OLIVEIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ)
INTERESSADO: JUÍZO DA 23ª ZONA ELEITORAL – CAICÓ/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DO ATO REQUISITÓRIO E
CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO DE ORIGEM. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. DEFERIMENTO.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por unanimidade de votos, em
harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em interromper o ato requisitório do servidor
ADILSON DANTAS DE OLIVEIRA, junto à Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, com efeitos retroativos a
contar de 5 de fevereiro de 2018, nos termos do voto da Presidente, parte integrante desta decisão.
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Anotações e comunicações.
Natal, Sala das Sessões, 01 de março de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente

ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA Nº 0600047-31.2018.6.20.0000 (PAE Nº 1716/2018)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL LUCIANA FERREIRA DE
ARAÚJO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE - IFRN).
INTERESSADO: JUÍZO DA 34ª ZONA ELEITORAL – MOSSORÓ/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 34ª ZONA ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE
23.523/2017. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO.
CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS
REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. ART. 105, INCISO I, DA LEI Nº 13.328/2016
C/C ART. 7º DA RESOLUÇÃO TSE 23.523/2017. PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS. REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo
único, da Resolução TSE nº 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE nº 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei nº 13.328/2016.
Deferimento da requisição pelo prazo de 03 (três) anos, a contar da data de sua apresentação, diante do
preenchimento de todos os requisitos legais, com base no art. 105, I, da Lei nº 13.328/2016 c/c art. 7º da
Resolução TSE nº 23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir o pedido de requisição da servidora
LUCIANA FERREIRA DE ARAÚJO, ocupante do cargo de Assistente em Administração do Quadro de
Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, para a 34ª
Zona Eleitoral – Mossoró/RN, pelo prazo de 03 (três) anos, com efeitos a contar da data de sua apresentação,
com ônus remuneratório a cargo do órgão de origem, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta
decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 01 de março de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente

ACÓRDÃO
REF.:
PJe - PA 0600046-46.2018.6.20.0000 (PAE nº 1857/2018)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MAXSWELL DIONISIO DOS SANTOS
(PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ/RN).
INTERESSADO: JUÍZO DA 20ª ZONA ELEITORAL – CURRAIS NOVOS/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 20ª ZONA ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE
23.523/2017. OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR. CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS
REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. RESOLUÇÃO TSE 23.523/2017. PRAZO DE
01 (UM) ANO. DEFERIMENTO.
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Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo
único, da Resolução TSE nº 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE nº 23.523/2017.
Deferimento da requisição pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de sua apresentação, diante do
preenchimento de todos os requisitos legais, com base na Resolução TSE 23.523/2017.

Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir o pedido de requisição do servidor
MAXSWELL DIONISIO DOS SANTOS, ocupante do cargo de Operador de microcomputador, do Quadro de
Pessoal da Prefeitura Municipal de Bodó, para a 20ª Zona Eleitoral, com sede no município de Currais
Novos, pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogada por mais quatro períodos de 1 (um) ano, mediante
avaliação anual de necessidades, com efeitos a contar da data de sua apresentação, com ônus remuneratório a
cargo do órgão de origem, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 01 de março de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA Nº 0600049-98.2018.6.20.0000 (PAE Nº 2054/2018)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL SHACKLETON EMANUEL
ARAÚJO ELISEU (MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL).
INTERESSADO: JUÍZO DA 33ª ZONA ELEITORAL – MOSSORÓ/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 33ª ZONA ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE
23.523/2017. ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO.
CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS
REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. ART. 105, INCISO I, DA LEI Nº 13.328/2016
C/C ART. 7º DA RESOLUÇÃO TSE 23.523/2017. PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS. REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo
único, da Resolução TSE nº 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE nº 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei nº 13.328/2016.
Deferimento da requisição pelo prazo de 03 (três) anos, a contar da data de sua apresentação, diante do
preenchimento de todos os requisitos legais, com base no art. 105, I, da Lei nº 13.328/2016 c/c art. 7º da
Resolução TSE nº 23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir o pedido de requisição do servidor
SHACKLETON EMANUEL ARAÚJO ELISEU, ocupante do cargo de Assistente Técnico Administrativo do
Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda - Delegacia da Receita Federal do Brasil em Mossoró/RN,
para a 33ª Zona Eleitoral – Mossoró/RN, pelo prazo de 03 (três) anos, com efeitos a contar da data de sua
apresentação, com ônus remuneratório a cargo do órgão de origem, nos termos do voto do Presidente, parte
integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 01 de março 2018.
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Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA Nº 0600034-32.2018.6.20.0000 (PAE Nº 12642/2017)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL GLAUBER GOMES
FERNANDES COSTA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - IFRN).
INTERESSADO: SECRETARIA JUDICIÁRIA, POR MEIO DA SEÇÃO DE ARQUIVO
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATUAÇÃO NA SECRETARIA DO
TRIBUNAL. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.523/2017. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO.
CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS
REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. ART. 105, INCISO I, DA LEI Nº 13.328/2016
C/C ART. 7º DA RESOLUÇÃO TSE 23.523/2017. PRAZO DE 01 (UM) ANO. REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo setor, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo único, da
Resolução TSE nº 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE nº 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei nº 13.328/2016.
Deferimento da requisição pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de sua apresentação, diante do
preenchimento de todos os requisitos legais, com base no art. 105, I, da Lei nº 13.328/2016 c/c art. 7º da
Resolução TSE nº 23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir o pedido de requisição do servidor
GLAUBER GOMES FERNANDES COSTA, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro
de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, para a
Seção de Arquivo – SA/CGI/SJ, pelo prazo de 1 (um) ano, com efeitos a contar da data de sua apresentação,
com ônus remuneratório a cargo do órgão de origem, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta
decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 01 de março de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
RECURSO ELEITORAL nº 159-46.2016.6.20.0056 - Classe 30ª
Recorrente(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (CRUZETA/RN)
Advogados: JOSEANE MAGNA AZEVÊDO, MOZART DE PAULA BATISTA FILHO E TANISE FABÍOLA DE
MEDEIROS
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO.
DESAPROVAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO JUÍZO DE 1º
GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO.
Nos processos de prestação de contas, em homenagem ao princípio do formalismo moderado e em busca da
verdade real, devem ser relativizados os efeitos da preclusão, permitindo-se a juntada de documentos até a
prolação da sentença.
Na espécie, observa-se que a agremiação partidária recorrente apresentou manifestação e documentos fora do
prazo concedido para diligências, mas em momento anterior à prolação da sentença de 1º grau.
A rejeição das contas pelo Juízo Eleitoral, desconsiderando os documentos juntados pelo partido prestador das
contas, constitui flagrante cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença proferida em primeiro grau.
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Necessidade de avaliação do órgão técnico de origem acerca da manifestação e dos documentos apresentados
pelo partido prestador das contas. Inaplicabilidade da teoria da causa madura.
Retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que, considerando as petições e documentos de fls. 26/32 e
36/40, proceda-se a nova análise da prestação de contas, com emissão de novo parecer técnico, vista ao
Ministério Público Eleitoral e prolação de nova sentença.
Provimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, ACORDAM os Juízes do
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, com as
ressalvas de posicionamento do Juiz Almiro Lemos, em consonância com o parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral, em conhecer e dar provimento ao recurso, declarando NULA a sentença de fls. 46, com o
retorno dos autos ao juízo de origem a fim de ser analisada a documentação apresentada pelo partido prestador
das contas e proferida nova decisão, nos termos do voto da relatora, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Natal(RN), 12 de março de 2018.
JUÍZA BERENICE CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE - RELATORA
RECURSO ELEITORAL nº 418-25.2016.6.20.0029 - Classe 30ª
Recorrente(s)s: GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Advogados: JOAO DA CRUZ FONSECA SANTOS, ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES E LEONARDO DIAS DE
ALMEIDA
Recorrente(s)s: SANDRA REGINA MEIRELES HOLANDA ALVES
Advogados: JOAO DA CRUZ FONSECA SANTOS, ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES E LEONARDO DIAS DE
ALMEIDA
Recorrido(s)s: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s)s: COLIGAÇÃO ASSÚ AVANÇANDO (PT / PSDC / PSB / PV / PSD / PC DO B / PROS / PMB)
Advogado: RENATO AUGUSTO SOARES DE SOUZA LOPES
Recorrido(s)s: JOSÉ PATRÍCIO DA SILVA JÚNIOR
Advogado: RENATO AUGUSTO SOARES DE SOUZA LOPES
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CARGO. PREFEITO. VICE ¿
PREFEITO. DESAPROVAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO DE
VEÍCULO DE PESSOA FÍSICA. INCLUSÃO DO SERVIÇO DE MOTORISTA PRESTADO POR TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AO ART. 19 DA RESOLUÇÃO 23.463 DO TSE. PRESTADORES DE
SERVIÇOS PARA CAMPANHA. REMUNERAÇÃO. VALORES INFERIORES AO SALÁRIO MÍNIMO.
POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. VALORES
ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BEM MOVEL POR
FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA ATUAR COMO
FISCAL NAS SEÇÕES. GASTO ELEITORAL. NECESSIDADE DE REGISTRO E CPONTABILIZAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS.
COMPROMETIMENTO DA LISURA E REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
NATUREZA
GRAVE
DAS
IRREGULARIDADES.
IMPOSSIBILIDADE DE CORRETA QUANTIFICAÇÃO DOS VÍCIOS. COMPROMETIMENTO DA
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
O art. 19 da Resolução 23.463/2015 do TSE estabelece que os bens ou serviços estimáveis em dinheiro doados
por pessoas físicas devem constituir produto de seu serviço ou da sua atividade econômica.
Nessa ordem de ideias, a doação realizada por pessoa física de veículo de sua propriedade, em conjunto com
serviço de motorista prestado por terceiro, afeta a regularidade e confiabilidade das contas apresentadas, em
face da necessidade de contabilização dos recursos usados para custear a atividade daquele profissional.
(TRE/RN. PC 41546. Rel. Marco Bruno Miranda Clementino. J. 22/05/2014. DJE 28/05/2014).
Nos termos do Art. 37 da Resolução 23.463, a contratação de pessoal para prestação de serviços nas
campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes. Logo, não há
necessidade de ser observado o limite do salário mínimo para a remuneração das referidas contratações,
enquadrando-se as referidas atividades na categoria de prestação de serviços (trabalhador autônomo), ficando
as partes envolvidas livres para fixar os valores da respectiva contraprestação pecuniária ao serviço prestado à
campanha eleitoral.
A realização de contrato de locação de veículo pertencente à pessoa jurídico com valores bem abaixo do preço
de mercado e dos valores contratados junto a outras pessoas jurídicas para os mesmos fins, evidencia uma
tentativa de burla à legislação eleitoral, na tentativa de implementar uma doação estimável de bem móvel
proveniente de fonte vedada à campanha dos candidatos recorrentes disfarçada sob o manto de contrato de
locação de bem móvel.
Por fim, conforme preconizado pelo Art. 29, VII, da resolução que rege a matéria, toda a remuneração gasta com
o pagamento de pessoal a serviço da campanha eleitoral configura gasto de campanha e deve ser declarado e
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contabilizado na respectiva prestação de contas. Portanto, a omissão dos gastos com a contratação dos fiscais
de seção também compromete a regularidade e confiabilidade das contas sob exame.
Assim, evidenciado nos autos um conjunto de irregularidades graves e insanáveis, inclusive com o recebimento
de doação realizada por pessoa jurídica, bem como a omissão de despesas eleitorais, impossibilitando, inclusive,
a correta quantificação dos vícios e o efetivo controle dos gastos pela Justiça Eleitoral, não se afigura possível a
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida a sentença que
desaprovou a prestação de contas dos recorrentes, em virtude da subsistência de irregularidades que
comprometem sua regularidade, transparência e confiabilidade.
Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença que desaprovou as contas de campanha de GUSTAVO MONTENEGRO SOARES e SANDRA REGINA
MEIRELES HOLANDA ALVES referente às suas candidaturas aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município
de Assú/RN nas Eleições Municipais de 2016, nos termos do voto da relatora, parte integrante da presente
decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 08 de março de 2018.
JUÍZA BERENICE CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE - RELATORA
RECURSO ELEITORAL nº 590-83.2016.6.20.0055 - Classe 30ª
Recorrente(s): CLAUDIA ALVES DA SILVA
Advogado: RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
RECURSO ELEITORAL. REVISÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DA ELEITORA COM O MUNICÍPIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DOMICÍLIO
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- O domicílio eleitoral se determina pelo local da residência do eleitor, assim entendida como a sua moradia
habitual, ou, ainda, conforme pacífica jurisprudência, pela demonstração de vínculos reveladores de real
interesse nos destinos da comunidade onde deseja exercer o seu direito de voto, como por exemplo, as relações
de ordem profissional, patrimonial ou comunitária. Precedentes deste Tribunal.
2- Na espécie, a eleitora não logrou demonstrar qualquer vínculo com a comuna apto a caracterizar o domicílio
eleitoral, sendo de rigor a manutenção do indeferimento.
3- Recurso a que se nega provimento. Manutenção do indeferimento do RAE.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 13 de março de 2018.
JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RELATOR
RECURSO ELEITORAL nº 574-32.2016.6.20.0055 - Classe 30ª
Recorrente(s): JOÃO PAULO ARCANJO DOS SANTOS
Advogado: RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
RECURSO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DO ELEITOR COM O MUNICÍPIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DOMICÍLIO
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- O domicílio eleitoral se determina pelo local da residência do eleitor, assim entendida como a sua moradia
habitual, ou, ainda, conforme pacífica jurisprudência, pela demonstração de vínculos reveladores de real
interesse nos destinos da comunidade onde deseja exercer o seu direito de voto, como por exemplo, as relações
de ordem profissional, patrimonial ou comunitária. Precedentes deste Tribunal.
2- Segundo sedimentado entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal - firmado com ressalva de ponto de vista
mais flexível deste relator, nos conformes do voto vencido no julgamento do RE nº 28-55/Ipanguaçu, DJe
31.8.2016 -, o liame familiar é insuficiente para caracterizar o domicílio eleitoral, salvo quando se tratar de
cônjuge/companheiro, ou, ainda, eleitor menor de idade em relação à ascendente (RE nº 17-45/Rafael Godeiro, j.
8.8.2017, rel. Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, DJe 9.8.2017; RE nº 67-41/Rafael Godeiro, j. 3.8.2017, do
mesmo relator, DJe 9.8.2017; RE nº 34-81/Rafael Godeiro, j. 20.6.2017, de minha relatoria, DJe 21.6.2017).
3- Não é essa, todavia, a hipótese dos autos, na qual o eleitor/recorrente não apresentou documento
caracterizador do alegado vínculo familiar apto a configurar o domicílio eleitoral no município.
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4- No tocante ao argumento de vínculo profissional e patrimonial, não foi apresentado qualquer documento
comprobatório da existência dessa ligação com a municipalidade, obstando-se, também por essa razão, o
deferimento do pedido de transferência eleitoral.
5- Recurso a que se nega provimento. Manutenção do indeferimento do RAE.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 13 de março de 2018.
JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RELATOR
RECURSO ELEITORAL nº 698-53.2016.6.20.0010 - Classe 30ª
RECORRENTE(S)S: ARISON FABIANO RODRIGUES TARGINO
ADVOGADOS: ANNA KARINNA CAVALCANTE DA SILVA, RAFAEL CRUZ DA SILVA E ALEXANDRE MAGNO
ALVES DE SOUZA
RECORRENTE(S)S: MARIA REDIVAN RODRIGUES
ADVOGADOS: ANNA KARINNA CAVALCANTE DA SILVA, RAFAEL CRUZ DA SILVA E ALEXANDRE MAGNO
ALVES DE SOUZA
RECORRENTE(S)S: ARIOSVALDO TARGINO DE ARAÚJO
ADVOGADOS: ANNA KARINNA CAVALCANTE DA SILVA, RAFAEL CRUZ DA SILVA E ALEXANDRE MAGNO
ALVES DE SOUZA
RECORRENTE(S)S: MAURÍCIO CAETANO DAMACENA
ADVOGADOS: HENRIQUE EDUARDO BEZERRA DA COSTA, JOSE ALEXANDRE SOBRINHO, RICARDO
AUGUSTO DE BARROS CAMARA E ALEXANDRE SOBRINHO E ADVOGADOS
RECORRENTE(S)S: HODERLIN SILVA DE ARAÚJO
ADVOGADOS: HENRIQUE EDUARDO BEZERRA DA COSTA, JOSE ALEXANDRE SOBRINHO, RICARDO
AUGUSTO DE BARROS CAMARA E ALEXANDRE SOBRINHO E ADVOGADOS
RECORRENTE(S)S: ROMEIKA DE MORAIS COSTA BATISTA
ADVOGADO: THALLES ROMMERO SILVA DE MEDEIROS
RECORRENTE(S)S: IZILÂNIA RÉGIA DA SILVA
ADVOGADO: THALLES ROMMERO SILVA DE MEDEIROS
RECORRENTE(S)S: LUIZ ARAÚJO DA COSTA
ADVOGADOS: CELDO VICTOR QUEIROZ CORREIA, JOSE ROSSITER ARAUJO BRAULINO, VINICIUS
FERNANDES COSTA MAIA, LEONARDO DIAS DE ALMEIDA, KÁTIA LUCIANA PESSOA, RICARDO
AUGUSTO DE BARROS CAMARA, ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES E CESAR AUGUSTO DA COSTA
ROCHA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - ABUSO DE
PODER ECONÔMICO - PEDIDO DE ASSISTENCIAL LITISCONSORCIAL - NÃO ACOLHIMENTO - NULIDADE
DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR
JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS PELA DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO - ABUSO DE PODER CONSTRANGIMENTO E EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - DISTRIBUIÇÃO DE
ORDENS DE ABASTECIMENTO A ELEITORES, NO DIA DO PLEITO - PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS
ILÍCITOS IMPUTADOS - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO A ESSAS MATÉRIAS - ABUSO DE
PODER ECONÔMICO - UTILIZAÇÃO DE TRATOR NA CAMPANHA ELEITORAL - INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO QUANTO ÀS
SANÇÕES IMPOSTAS DE CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS E DE INELEGIBILIDADE - NOVAS ELEIÇÕES - ART.
224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
Apesar de defender o seu interesse no feito, o recorrente não demonstrou em que medida eventual resultado da
lide promoverá alterações em sua esfera jurídica, faltando-lhe, portanto, demonstrar a condição de "terceiro
juridicamente interessado", descrita no art. 119 do Código de Processo Civil. Desprovimento do recurso.
Pela própria natureza do pedido cautelar de busca e apreensão de documentos, inviável se cogitar de
contraditório antecedente ou prévio. Em tal hipótese, o contraditório é diferido, inclusive sob pena de prejudicar o
próprio êxito da medida acautelatória. Rejeição da tese de nulidade do processo por cerceamento de defesa.
Não houve qualquer violação ao princípio da congruência porquanto a imputação de indevida utilização de trator
em campanha eleitoral, delimitado em sua causa de pedir próxima e remota descritas na inicial, foi valorado
considerando-se todos os elementos de prova constantes nos autos, inclusive a prestação contábil, juntada pelos
próprios recorrentes aos autos. Não configuração de julgamento extra petita.
O juiz não está vinculado a todas as provas produzidas, ou sequer adstrito ao elemento probatório ressaltado por
uma das partes, podendo escolher de acordo com o seu convencimento uma prova em detrimento da outra,
desde que motive sua decisão, conforme já decidido pelo TSE. Não acolhimento da tese de nulidade da
sentença por suposta ausência de valoração das provas produzidas pela defesa.
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No curso do processo eleitoral de 2016, no município de João Câmara, restou comprovada forte pressão sobre
servidores comissionados e contratados temporariamente para votar e apoiar candidatos durante a campanha
eleitoral, sob pena de exoneração ou rescisão de seus contratos.
Criação de um grupo de Whatsapp no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, nominado SMS Folia, onde
existiam vários atos de constrangimento nesse sentido, sendo o grupo administrado pela Secretária.
Na hipótese, foi expedido o Memorando Circular, subscrito pela Secretária de Administração, tendo como
destinatária a Secretaria de Ação Social, convocando servidores para apresentar os candidatos que seriam
apoiados pelo então Prefeito à disputa eleitoral que já se avizinhava. No contexto dos autos, percebe-se
claramente que não era apenas um convite mas uma convocação dos servidores com vínculo precário, sob pena
de exoneração.
A tese defensiva de que tais exonerações ocorreram a pedido dos servidores não encontra guarida no contexto
dos autos, revelando-se clara a pressão aos servidores com vínculo precário, em indevido uso da máquina
pública. Abuso de poder configurado por provas robustas.
Em 02 de outubro de 2016, dia em que se realizaram eleições municipais em João Câmara, foi realizada busca e
apreensão no posto de combustível JRR, localizado naquela cidade, ocasião em que foram apreendidas várias
ordens de abastecimento subscritas pelos investigados, ora recorrentes, a serem pagas pela Prefeitura Municipal
de João Câmara.
Diante dos elementos probatórios, não há como ser acolhida a tese defensiva de erro dos frentistas em digitar o
código da Prefeitura Municipal de João Câmara em diversos cupons fiscais, quando deveria emiti-los em nome
dos verdadeiros clientes.
No contexto dos autos, inclusive pelas várias ordens de abastecimento que foram emitidas em um curto período
de tempo, em um pequeno município do interior do Estado, exatamente no dia das eleições municipais, é de se
concluir que se operou indiscutível abuso de poder político e econômico, pela efetiva distribuição de combustível
a eleitores e desvio de dinheiro público, buscando favorecer as campanhas de Maurício Caetano, Holderlin
Araújo e Luiz Araújo Costa.
Quanto à utilização de trator, em atos de campanha eleitoral, há de ser registrado que se trata de bem particular
e que, de forma graciosa, prestava serviços à Prefeitura. Ademais, tal destinação somente ocorreu no período
noturno e nele não constava adesivos, inscrições ou qualquer outro sinal que o vinculasse à Prefeitura Municipal
de João Câmara. Logo, na hipótese não se configurou o alegado abuso, sendo entendimento assente na
jurisprudência o de que bem particular que preste serviços a um ente público poderá, fora do horário de
expediente, ser utilizado em campanhas eleitorais.
O afastamento da referida ilicitude, todavia, não altera as sanções impostas aos recorrentes (cassação dos
diplomas dos eleitos e inelegibilidade), porquanto subsistem as demais teses de abuso de poder.
Desprovimento dos recursos interpostos por Ailton Gomes, Ariosvaldo Targino de Araújo, Arison Fabiano
Rodrigues Targino, Maria Redivan Rodrigues, Luiz Araújo da Costa (Luiz de Berré), Izilânia Régia da Silva e
Romeika de Morais Costa Batista.
Provimento parcial do recurso interposto por Maurício Caetano Damacena e Hoderlin Silva de Araújo, para
afastar a tese de abuso de poder pela utilização de trator, sem alterar, contudo, as sanções impostas aos
recorrentes (cassação dos diplomas dos eleitos e inelegibilidade).
Aplicação do disposto no art. 224 do Código Eleitoral.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em rejeitar as teses de nulidade do processo por cerceamento
de defesa, nulidade da sentença por julgamento extra petita e nulidade da sentença por ausência de valoração
das provas produzidas pela defesa; e quanto à matéria de fundo, pela mesma votação, em consonância com o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Ailton
Gomes, Ariosvaldo Targino de Araújo, Arison Fabiano Rodrigues Targino, Maria Redivan Rodrigues, Luiz Araújo
da Costa (Luiz de Berré), Izilânia Régia da Silva e Romeika de Morais Costa Batista e em dar provimento parcial
aos recursos interpostos por Maurício Caetano Damacena e Hoderlin Silva de Araújo, para afastar a tese de
abuso de poder pela utilização de trator, sem alterar, contudo, as sanções impostas aos recorrentes (cassação
dos diplomas dos eleitos e inelegibilidade), tudo nos termos do voto do relator, parte integrante da presente
decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 13 de março de 2018.
DES. IBANEZ MONTEIRO DA SILVA - RELATOR

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

PORTARIA N.º 67/2018 - GP
Remove para o TRE/PB, a pedido, mediante permuta, a servidora Lamara Évelyn Alves de Lucena.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa, e
tendo em vista o que consta do PAE n.º 1569/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Remover, a pedido, mediante permuta, para o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, com lotação na 30ª
Zona Eleitoral – Teixeira/PB, a servidora LAMARA ÉVELYN ALVES DE LUCENA, ocupante do cargo de Técnico
Judiciário – Área Administrativa, matrícula n.º 30024537, lotada na 23ª Zona Eleitoral - Caicó/RN, em
reciprocidade com os servidores GABRIEL SALES CRUZ GONZAGA, do Quadro do Tribunal Regional Eleitoral
da Paraíba, lotado na 30ª ZE – Teixeira/PB, e FRANCISCA PINHEIRO LIMA DA LUZ, do Quadro do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, atualmente removida para a 49ª Zona Eleitoral – Aroeiras/PB, com fundamento no
art. 36, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, c/c o art. 20, caput, da Lei n.º 11.416, de
15/12/2006, e os arts. 11 a 14 da Resolução TSE n.º 23.092, de 03/08/2009.
Art. 2º Conceder à servidora LAMARA ÉVELYN ALVES DE LUCENA o prazo de 15 (quinze) dias para a
retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo na nova localidade, nos termos do art. 18, caput, da
Lei n.º 8.112/90, c/c o art. 22, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.092/2009.
Art. 3º Determinar que a servidora FRANCISCA PINHEIRO LIMA DA LUZ seja lotada na 67ª Zona Eleitoral –
Nísia Floresta/RN, em razão da iminente saída de 02 (duas) servidoras efetivas daquela Zona, aprovadas no
último concurso de remoção.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 12 de março de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente

RESUMO DE DIÁRIAS

RESUMO DE DIÁRIAS Nº 010/2018

Protocolo PAE n° 2085/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
ANTONIO
DIGIT
JOSENILSON
SANTOS DA CRUZ
ANTONIO
DIGIT
JOSENILSON
SANTOS DA CRUZ
TOTAL

Valor
unit.

Traslad
o

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr LIQUIDO

LAJE
PASSA E 05/03/18 /
3,50
S / RN FICA / RN 08/03/18

336,00

0,00

1.176,00

0,00

1.176,00

LAJE
PASSA E 01/03/18 /
2,50
S / RN FICA / RN 03/03/18

336,00

0,00

840,00

0,00

840,00

0,00

2.016,00

0,00

2.016,00

Traslad
o

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr LIQUIDO

De

Para

Periodo

Diaria
s

Revisão do Eleitorado - município de Passa e Fica - Edital nº 03/18-DG - Março/18

Protocolo PAE n° 2194/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao

De

Para

Periodo

Diaria
s

Valor
unit.
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RENATO
DE LIMA

VILAR
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TEC JUD
NATA
/ FC-01 L / RN
ASSIST I

BRASÍLIA 18/03/18 /
3,50
/ DF
21/03/18

420,00

TOTAL

Página 15

280,00

1.750,00

120,54

1.629,46

280,00

1.750,00

120,54

1.629,46

Curso de atualização de cerimonial.

Protocolo PAE n° 2296/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
AUXILIAR
DE
HELIO
NATA
MOTORI
MARCOLINO
STA / FC- L / RN
BORGES
01
ASSIST I
TOTAL

Para

ASSÚ
RN

Periodo

Diaria
s

/ 27/02/18 /
0,50
27/02/18

Valor unit.

Trasl
ado

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr LIQUIDO

336,00

0,00

168,00

40,18

127,82

0,00

168,00

40,18

127,82

Entregar veículo no Cartório de Açu, para auxiliar na realização da Eleição Suplementar

Protocolo PAE n° 2772/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
AGENTE
DE
SIMONE ELIANE SERVIÇO
DE SOUZA
ADM
/
FC-01
ASSIST I
AGENTE
DE
SIMONE ELIANE SERVIÇO
ADM
/
DE SOUZA
FC-01
ASSIST I
MARIA
DO
SOCORRO
REQUISI
RIBEIRO
TADO
FERNANDES
TEIXEIRA
MARIA
DO
SOCORRO
REQUISI
RIBEIRO
TADO
FERNANDES
TEIXEIRA
MARIA
DO
SOCORRO
REQUISI
RIBEIRO
TADO
FERNANDES
TEIXEIRA
AGENTE
DE
SIMONE ELIANE SERVIÇO
ADM
/
DE SOUZA
FC-01
ASSIST I
TOTAL

Valor
unit.

Traslad
o

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr LIQUIDO

14/03/18 /
3,50
17/03/18

336,00

0,00

1.176,00

120,54

961,38

PARAZIN
HO / RN

19/03/18 /
5,50
24/03/18

336,00

0,00

1.848,00

200,90

1.408,54

NATA
L / RN

PEDRA
GRANDE
/ RN

26/03/18 /
1,50
27/03/18

336,00

0,00

504,00

0,00

448,56

NATA
L / RN

PEDRA
GRANDE
/ RN

14/03/18 /
3,50
17/03/18

336,00

0,00

1.176,00

0,00

1.081,92

NATA
L / RN

PEDRA
GRANDE
/ RN

19/03/18 /
5,50
24/03/18

336,00

0,00

1.848,00

0,00

1.609,44

SÃO
JOSÉ
PARAZIN
DO
CAMP HO / RN
ESTR
E / RN

26/03/18 /
1,50
27/03/18

336,00

0,00

504,00

80,36

368,20

0,00

7.056,00

401,80

5.878,04

Valor
unit.

Traslad
o

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr LIQUIDO

336,00

0,00

1.176,00

0,00

1.176,00

De
SÃO
JOSÉ
DO
CAMP
ESTR
E / RN
SÃO
JOSÉ
DO
CAMP
ESTR
E / RN

Para

Periodo

PARAZIN
HO / RN

Diaria
s

Gerenciar a biometria nos Municípios de Parazinho e Pedra Grande (período 2018-1).

Protocolo PAE n° 2773/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
GEORGEFRANK
MENSAG
DOS
SANTOS
EIRO
MELO

De

Para

MACA PARAZIN
U / RN HO / RN

Periodo

Diaria
s

14/03/18 /
3,50
17/03/18
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GEORGEFRANK
DOS
SANTOS
MELO
LIANEIDE
LUSTOSA
PIMENTEL
LIANEIDE
LUSTOSA
PIMENTEL
LIANEIDE
LUSTOSA
PIMENTEL
GEORGEFRANK
DOS
SANTOS
MELO
TOTAL
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MENSAG
EIRO

MACA PARAZIN
U / RN HO / RN

AGENTE
ADM

NATA
L / RN

AGENTE
ADM

NATA
L / RN

AGENTE
ADM

NATA
L / RN

MENSAG
EIRO

MACA PARAZIN
U / RN HO / RN

PEDRA
GRANDE
/ RN
PEDRA
GRANDE
/ RN
PEDRA
GRANDE
/ RN
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19/03/18 /
5,50
24/03/18

336,00

0,00

1.848,00

0,00

1.848,00

26/03/18 /
1,50
27/03/18

336,00

0,00

504,00

80,36

423,64

14/03/18 /
3,50
17/03/18

336,00

0,00

1.176,00

120,54

1.055,46

19/03/18 /
5,50
24/03/18

336,00

0,00

1.848,00

200,90

1.647,10

26/03/18 /
1,50
27/03/18

336,00

0,00

504,00

0,00

504,00

0,00

7.056,00

401,80

6.654,20

Contribuir com o atendimento na revisão biométrica no Município de Parazinho.

Protocolo PAE n° 2882/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
TÉC DE
MARIA
NÍVEL
APARECIDA
SUP / FCOLIVEIRA
01
BEZERRA
ASSIST I
LUIZ
RICARDO
ASSIST
VALDEVINO
EM ADM
LOPES DE LIMA
MARIA
APARECIDA
OLIVEIRA
BEZERRA
MARIA
APARECIDA
OLIVEIRA
BEZERRA

TÉC DE
NÍVEL
SUP / FC01
ASSIST I
TÉC DE
NÍVEL
SUP / FC01
ASSIST I

LUIZ
RICARDO
ASSIST
VALDEVINO
EM ADM
LOPES DE LIMA

Valor unit.

Trasl
ado

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr LIQUIDO

MOSS ANTÔNIO
26/03/18 /
1,50
ORÓ / MARTINS
27/03/18
RN
/ RN

336,00

0,00

504,00

80,36

423,64

SERRINH
A
DOS 13/03/18 /
4,50
PINTOS / 17/03/18
RN

336,00

0,00

1.512,00

160,72

1.351,28

MOSS ANTÔNIO
13/03/18 /
4,50
ORÓ / MARTINS
17/03/18
RN
/ RN

336,00

0,00

1.512,00

160,72

1.351,28

MOSS ANTÔNIO
19/03/18 /
5,50
ORÓ / MARTINS
24/03/18
RN
/ RN

336,00

0,00

1.848,00

200,90

1.647,10

SERRINH
A
DOS 19/03/18 /
4,50
PINTOS / 23/03/18
RN

336,00

0,00

1.512,00

200,90

1.311,10

0,00

6.888,00

803,60

6.084,40

De

NATA
L / RN

NATA
L / RN

Para

Periodo

Diaria
s

TOTAL

Viagem para atuar como gerente no Posto de Atendimento da Revisão Biométrica no município de Antônio Martins, 38ª ZonaRN,
conforme Provimento nº 11/18 - CRE/RN e Ata da reunião nº 10/18 - Revisão Biométrica TRE/RN.

Protocolo PAE n° 2899/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
EDSON
TEC JUD
GUIMARAES
SILVA
TOTAL

Periodo

Diaria
s

De

Para

NATA
L / RN

MARTINS 06/03/18 /
1,50
/ RN
07/03/18

Valor
unit.
336,0
0

Traslado

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr LIQUIDO

0,00

504,00

80,36

423,64

0,00

504,00

80,36

423,64

a viagem de 06/03/18 a 07/03/18, Sr EDSON GUIMARÃES SILVA, TÉC Judiciário deste Tribunal, para entrega de cartões de
combustível na cidade de Martins/RN, com a finalidade de abastecimento de veículos da frota deste Regional que encontram-se em
rotas de viagem no perímetro daquela cidade.

Protocolo PAE n° 2842/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
MARIA
DA TÉC
CONCEICAO
ESPECIA
SANTOS
LIZADO

De
CURR
AIS
NOVO

Para
SANTA
MARIA
RN

Periodo

Diaria
s

19/02/18 /
5,50
/
24/02/18

Valor
unit.

Traslad
o

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr LIQUIDO

336,00

0,00

1.848,00

0,00

1.848,00
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S / RN

SANT
ASSIST
O
MARIA DA LUZ ADM
/
ANTÔ
FC-01
OLIVEIRA
NIO /
ASSIST I
RN
SANT
ASSIST
O
MARIA DA LUZ ADM
/
ANTÔ
FC-01
OLIVEIRA
NIO /
ASSIST I
RN
TÉC
CURR
MARIA
DA
ESPECIA AIS
CONCEICAO
LIZADO
NOVO
SANTOS
"D"
S / RN
TOTAL

RIACHUE
LO / RN

26/02/18 /
3,00
28/02/18

336,00

0,00

1.008,00

120,54

887,46

RIACHUE
LO / RN

19/02/18 /
5,50
24/02/18

336,00

0,00

1.848,00

200,90

1.647,10

SANTA
MARIA
RN

26/02/18 /
3,00
28/02/18

336,00

0,00

1.008,00

0,00

1.008,00

0,00

5.712,00

321,44

5.390,56

Valor
unit.

Traslad
o

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr LIQUIDO

420,00

280,00

1.750,00

120,54

1.629,46

280,00

1.750,00

120,54

1.629,46

/

Revisão Biométrica - 08ªZE

Protocolo PAE n° 2285/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
TEC JUD
CLAUDIA
/ FC-06 NATAL
JOSEMIRA
CHEFE
MARINHO
DE
/ RN
DE
LIMA
SEÇÃO
TOTAL

Para

Periodo

Diaria
s

BELÉM / 07/03/18 /
3,50
PA
10/03/18

Participação no I FÓRUM DESENVOLVE JE, programado para 08 e 09.03.2018, no TRE/PA.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO DESEMBARGADOR IBANEZ MONTEIRO
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 478-40.2016.6.20.0015 (CLASSE 29)
(CLASSE 29)
PROCEDÊNCIA: SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/RN (15ª ZONA ELEITORAL – SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE)
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL – ELEIÇÕES – CARGOS – CARGO – VEREADOR – ELEIÇÕES – ELEIÇÃO
PROPORCIONAL – INELEGIBILIDADE – INELEGIBILIDADE – REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS –
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: JOSÉ NEY DE LIMA
ADVOGADO: ANDERSON PEREIRA BARROS
RELATOR: DES. IBANEZ MONTEIRO
DESPACHO
Desnecessária a produção de outras provas, intimem-se as partes para alegações no prazo de 02 (dois) dias.
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
Natal, 07 de março de 2018.
Des. Ibanez Monteiro
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Relator

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

PORTARIA Nº. 91/2018 DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento ao servidor Antônio Eder Ferreira Lima.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
em substituição, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no
Diário da Justiça Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos
autos do Processo Administrativo Eletrônico n.º 2090/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Adicional de Qualificação decorrente de ações de treinamento ao servidor Antônio Eder Ferreira
Lima, do Quadro de Pessoal deste Regional, incidente sobre o respectivo vencimento básico, consoante o
disposto no art. 11 da Portaria n.º 415/2014-GP e de acordo com as datas constante na tabela abaixo:
Servidor
Antônio Eder Ferreira Lima

Percentual a que faz jus e período dos efeitos financeiros
Percentual 11 – 1% com efeitos financeiros de 26.02.2019
30.07.2021;
Percentual 12 – 1% com efeitos financeiros de 19.01.2020
04.09.2021;
Percentual 13 – 1% com efeitos financeiros de 17.06.2021
29.09.2021;
Percentual 14 – 1% com efeitos financeiros de 31.07.2021
27.10.2021.

a
a
a
a

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 12 de março de 2018.
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Diretor-Geral em substituição
PORTARIA Nº. 92/2018 DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento aos servidores que especifica.
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O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
em substituição, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no
Diário da Justiça Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos
autos dos Processos Administrativos Eletrônicos n.ºs 2888/2018; 2032/2018; 2360/2018; 2895/2018, 2725/2018,
2846/2018 e 1717/2018, respectivamente.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Adicional de Qualificação decorrente de ações de treinamento aos servidores do Quadro de
Pessoal deste Regional, incidente sobre o respectivo vencimento básico, consoante o disposto no art. 11 da
Portaria n.º 415/2014-GP e de acordo com as datas constantes na tabela abaixo:

Servidor(a)
Heloisa Helena Cunha Pinheiro de Souza
Francisco Sinderley de Oliveira
Sidnei Costa Souza
Andressa Oliveira Campos

Nathacha Helena Freitas de Paiva Macedo Diniz
Marta Alves dos Reis Almeida
Edson Ricardo da Silva

Percentual a que faz jus
financeiros
Percentual 5 – 1% com
07.03.2018 a 06.03.2022
Percentual 8 – 1% com
19.02.2018 a 18.02.2022
Percentual 7 – 1% com
27.02.2018 a 26.02.2022
Percentual 8 - 1% com
15.03.2018 a 31.05.2021
Percentual 9 - 1% com
07.06.2018 a 30.06.2021
Percentual 10 – 1% com
17.09.2018 a 30.07.2021
Percentual 7 – 1% com
01.04.2018 a 30.10.2021
Percentual 7 – 1% com
05.03.2018 a 04.03.2022
Percentual 9 - 1% com
01.01.2018 a 31.12.2021
Percentual 10 - 1% com
01.01.2018 a 31.12.2021
Percentual 11 – 1% com
03.05.2019 a 31.12.2021

e período dos efeitos
efeitos financeiros de
efeitos financeiros de
efeitos financeiros de
efeitos financeiros de
efeitos financeiros de
efeitos financeiros de
efeitos financeiros de
efeitos financeiros de
efeitos financeiros de
efeitos financeiros de
efeitos financeiros de

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal-RN, 12 de março de 2018.
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Diretor-Geral em substituição
PORTARIA N.º 93/2018-DG
Concede licença para capacitação à servidora Janaína Helena Ataíde Targino.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
em substituição, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 82, XXI, do Regulamento da
Secretaria, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Eletrônico n.º 1969/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora JANAÍNA HELENA ATAÍDE TARGINO, ocupante do cargo de Analista Judiciário –
Área Administrativa, matrícula n.º 92440622, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, a 2ª e 3ª parcelas da licença
para capacitação, a serem usufruídas nos períodos de 02 a 16 de abril de 2018 e de 14 a 28 de maio de 2018,
respectivamente, referentes ao período aquisitivo de 31.05.2011 a 28.05.2016, com fundamento no artigo 87 da
Lei n.º 8.112, de 11.12.1990, e na Resolução TSE n.º 23.507, de 14.02.2017, objetivando participar de evento de
capacitação profissional, salientando que, por força do disposto no art. 17 da referida Resolução, à servidora fica
assegurado o recebimento de sua remuneração integral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Natal, 12 de março de 2018.
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Diretor-Geral em substituição
PORTARIA N.º 94/2018 - DG
Instituir a Equipe de Planejamento para aquisição de infraestrutura de processamento e armazenamento de
dados.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso da atribuição prevista na Portaria nº 111/2016-GP, que dispõe sobre o modelo de contratação de
solução de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte,
Considerando as informações constantes do Processo Administrativo Eletrônico n.º 2511/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Equipe de Planejamento para aquisição de infraestrutura de processamento e armazenamento
de dados, a que se refere o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) especificado nos autos do
Processo Administrativo Eletrônico n.º 2511/2018.
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a coordenação do primeiro, comporem a Equipe
referida no art. 1º desta Portaria:
Daniel César Gurgel Coelho Ponte (SRI/CIT/STIC) – Integrante Demandante e Técnico; e
Eliane Nascimento de Melo Oliveira (SLCIP/CMP/SAO) – Integrante Administrativo.
Art. 3º Estabelecer, como prazo final, o dia 30 de abril de 2018 para a conclusão dos estudos preliminares e o dia
30 de maio de 2018 para a elaboração do Termo de Referência.
Art. 4º Os servidores relacionados no art. 2º desta Portaria ficam cientes das disposições da Resolução CNJ n.º
182/2013 (item 3.1.1.10 do Manual do Processo de Contratações de TIC – versão 2.0).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Natal, 13 de março de 2018.
Andréa Carla Guedes Toscano Campos
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS ORDINATÓRIOS

Prestação de Contas Nº 47-51.2016.6.20.0000 Prot. Nº 15.446/2016
Relator: Juiz André Luís de Medeiros Pereira
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2015
REQUERENTE(S)
: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU/RN, POR
SEU ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADAS
: ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS e Outra
REQUERENTE(S)
: DÁRIO BARBOSA DE MELO, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADA
: ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS
REQUERENTE(S)
: ROSÁLIA MARIA FERNANDES, NA QUALIDADE DE TESOUREIRA
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: ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS

ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, notifico o Requerente,
por seu representante legal, para, no prazo de até 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o Relatório Preliminar
Para Expedição de Diligências nº 01/SACEP/2018 de fls. 59/59v dos presentes autos.
Publique-se.
Natal/RN, 13 de março de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ

PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento nº 24/2018
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 19/03/2018, ou subsequentes, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
RECURSO ELEITORAL Nº 602-97.2016.6.20.0055
ORIGEM: RAFAEL GODEIRO-RN (37ª ZONA ELEITORAL - PATU)
RELATOR: DESEMBARGADOR IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Domicílio Eleitoral
RECORRENTE(S): EDSON BENIGNO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
2
RECURSO ELEITORAL Nº 598-60.2016.6.20.0055
ORIGEM: RAFAEL GODEIRO-RN (37ª ZONA ELEITORAL - PATU)
RELATOR: DESEMBARGADOR IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Domicílio Eleitoral
RECORRENTE(S): SÁVIO DE ALMEIDA JÁCOME
ADVOGADO: RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
3
RECURSO ELEITORAL Nº 596-90.2016.6.20.0055
ORIGEM: RAFAEL GODEIRO-RN (37ª ZONA ELEITORAL - PATU)
RELATOR: DESEMBARGADOR IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Inscrição Eleitoral
RECORRENTE(S): VICTÓRIA RAISSA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
4
RECURSO ELEITORAL Nº 586-46.2016.6.20.0055
ORIGEM: RAFAEL GODEIRO-RN (37ª ZONA ELEITORAL - PATU)
RELATOR: DESEMBARGADOR IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Domicílio Eleitoral
RECORRENTE(S): MARIA IVANILDA CORTEZ NOGUEIRA
ADVOGADO: RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
5
RECURSO ELEITORAL Nº 173-75.2016.6.20.0041
ORIGEM: PILÕES-RN (41ª ZONA ELEITORAL - ALEXANDRIA)
RELATOR: DESEMBARGADOR IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
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ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES - CARGOS - CARGO - PREFEITO ELEIÇÕES - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - TRANSGRESSÕES ELEITORAIS - ABUSO - ABUSO - DE PODER
ECONÔMICO - ABUSO - DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS: TALES PINHEIRO BELEM e Outros
RECORRIDO(S): CÍCERO SABINO NETO
ADVOGADOS: TALES PINHEIRO BELEM e Outro
6
RECURSO ELEITORAL Nº 166-41.2016.6.20.0055
ORIGEM: RAFAEL GODEIRO-RN (37ª ZONA ELEITORAL - PATU)
RELATOR: JUIZ LUÍS GUSTAVO ALVES SMITH
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Domicílio Eleitoral
RECORRENTE(S): ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
ADVOGADO: PEDRO FERNANDES DE QUEIROZ JUNIOR
7
RECURSO ELEITORAL Nº 593-38.2016.6.20.0055
ORIGEM: RAFAEL GODEIRO-RN (37ª ZONA ELEITORAL - PATU)
RELATOR: JUIZ LUÍS GUSTAVO ALVES SMITH
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Domicílio Eleitoral
RECORRENTE(S): FRANCISCO LIMA DE SOUZA
ADVOGADO: RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
8
RECURSO ELEITORAL Nº 589-98.2016.6.20.0055
ORIGEM: RAFAEL GODEIRO-RN (37ª ZONA ELEITORAL - PATU)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Inscrição Eleitoral
RECORRENTE(S): MARIA DE FATIMA PEREIRA
ADVOGADO: RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
NATAL/RN, 13 de março de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ

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

Ação Penal nº 92-56.2017.6.20.0053
Réu: Manoel Ribeiro da Silva
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Advogado: PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ - OAB/RN: 8250
SENTENÇA:
O(s) réu(s) acima em epígrafe foi(ram) denunciado(s) pelo crime CE. art. 349, cuja pena vai até 5 anos de
reclusão:
Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para
fins eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa.
O fato, segundo a denúncia, formulada em 11 de janeiro de 2017, aconteceu em dia incerto do ano de 2011,
consistente na falsificação de assinaturas de eleitores constantes em lista de apoiamento apresentada perante a
53ª ZE (Tangará), para fins de registro do PSD.
Como última causa de interrupção da contagem do prazo prescricional temos o recebimento da denúncia em
26/09/2017 (fl. 8).
Em eventual condenação, o(os) réu(s) teria(m) contra si, analisadas as circunstâncias judiciais, agravantes,
atenuantes e causa de aumento e de diminuição, estabelecida pena situada seja no mínimo legal, seja, no
máximo, pouco acima do mínimo.
Tal constatação, em perspectiva, faz-nos concluir que seria inócua toda a atividade estatal de movimentação do
processo ruma a uma sentença, dado que, fatalmente, seria alcançada a prescrição.
Sabe-se que a prescrição virtual ou em perspectiva não é admitida por alguns tribunais no Brasil, mormente após
a edição da Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça ("É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte
do processo penal", DJe 13/5/2010).
Referida súmula, contudo, não é dotada de caráter vinculante, podendo o juiz, fundamentadamente, registrar
entendimento diverso, posto que independente.
Segundo dispões o Código de Processo Penal, art. 395, II, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal.
Dentre as condições de ação, de acordo com a teoria geral do processo, estão: legitimidade da parte,
possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e justa causa.
O interesse de agir está relacionado a dois conceitos: o de necessidade e o de utilidade da ação.
A necessidade do processo (do ponto de vista formal) para imposição de sanção penal e conceito ínsito à própria
ação penal e alçado como cláusula pétrea constitucional (CE, art. 5º, LIV).
Já a utilidade está ligada à eficácia e efetividade do chamado jus persequendi in juditio (persecução criminal)
estatal.
Para que determinada ação penal esteja plena de condições, há de ser eficaz e efetivo o resultado que busca
atingir, ou seja, dela deverá advir algum resultado útil, sob pena de faltar-lhe o interesse de agir.
De se ver, portanto, que, em juízo hipotético ou projetado de eventual condenação, vislumbrando-se que a pena
que seria aplicada a determinado réu seria fatalmente atingida pelo instituto da prescrição, passará a ação pena
respectiva a ser carente de uma das condições exigidas por lei, qual seja, o interesse de agir, por evidente falta
de utilidade após possível condenação.
Não subsiste, portanto, justa causa para a continuação da ação penal.
É o que ocorre nestes autos, e qualquer entendimento diferente, data venia, advém da total falta de
conhecimento do que seja a atividade jurisdicional, e puro apego a conceitos jurídicos sem levar em
consideração, numa visão necessária em perspectiva, a utilidade de se manter em andamento um processo
criminal natimorto.
Á vista do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(s) réu(s), diante da prescrição penal em
perspectiva, e com esteio também no CPP, art. 395, II.
Publique-se. Registre-se. Ciência pessoal ao Ministério Público. Intime(m)-se o(s) defensor(es), se constituídos,
via DJe, se público(s), pessoalmente. Intime(m)-se o(s) réu(s).
Após trânsito em julgado certificado, arquivem-se, com baixa na distribuição.
Macaíba, 8 de março de 2018.
FELIPE BARROS
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 291-62.2016.6.20.0005
Interessado: JOAQUIM RIBEIRO DE LIMA
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN n.º 4.650
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de JOAQUIM RIBEIRO DE LIMA, candidato(a) eleito(a)
ao cargo de Vereador do município de Bom Jesus/RN, relativa às Eleições Municipais 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas, nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 045

Natal, quarta-feira, 14 de março de 2018

Página 24

impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, em consonância com o parecer técnico, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, APROVO as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n.
9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 292-47.2016.6.20.0005
Interessado: CLÁUDIO FREIRE BEZERRA
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN n.º 4.650
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de CLÁUDIO FREIRE BEZERRA, candidato(a) eleito(a)
ao cargo de Vereador do município de Bom Jesus/RN, relativa às Eleições Municipais 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas, nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma
impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, em consonância com o parecer técnico, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, APROVO as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n.
9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 293-32.2016.6.20.0005
Interessado: GIANE CRISTINA DE ANDRADE ATAIDE
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN n.º 4.650
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de GIANE CRISTINA DE ANDRADE ATAIDE,
candidato(a) eleito(a) ao cargo de Vereador do município de Bom Jesus/RN, relativa às Eleições Municipais
2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas, nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma
impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, em consonância com o parecer técnico, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
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No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, APROVO as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n.
9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 296-84.2016.6.20.0005
Interessado: ANDERSON MAELSON DA SILVA FERREIRA
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN n.º 4.650
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de ANDERSON MAELSON DA SILVA FERREIRA,
candidato(a) eleito(a) ao cargo de Vereador do município de Bom Jesus/RN, relativa às Eleições Municipais
2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas, nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma
impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, em consonância com o parecer técnico, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, APROVO as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n.
9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 297-69.2016.6.20.0005
Interessado: JONAS ANASTACIO DA CUNHA
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN n.º 4.650
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de JONAS ANASTACIO DA CUNHA, candidato(a)
eleito(a) ao cargo de Vereador do município de Bom Jesus/RN, relativa às Eleições Municipais 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas, nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma
impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, em consonância com o parecer técnico, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, APROVO as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n.
9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 307-16.2016.6.20.0005
Interessado: LUIZ ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS
Advogado: Thomaz Mizael da Costa Neto – OAB/RN n.º 12.758
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de LUIZ ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS, candidato(a)
eleito(a) ao cargo de Vereador do município de Bom Jesus/RN, relativa às Eleições Municipais 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas, nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma
impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, em consonância com o parecer técnico, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, APROVO as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n.
9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 309-83.2016.6.20.0005
Interessado: FRANCISCO SABINO DA SILVA
Advogado: Thomaz Mizael da Costa Neto – OAB/RN n.º 12.758
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de FRANCISCO SABINO DA SILVA, candidato(a)
eleito(a) ao cargo de Vereador do município de Bom Jesus/RN, relativa às Eleições Municipais 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas, nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma
impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, em consonância com o parecer técnico, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, APROVO as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n.
9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
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Prestação de Contas n.º 342-73.2016.6.20.0005
Interessado: MARIA DE LOURDES MIGUEL DA SILVA
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN n.º 4.650
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de MARIA DE LOURDES MIGUEL DA SILVA,
candidato(a) eleito(a) ao cargo de Vereador do município de Bom Jesus/RN, relativa às Eleições Municipais
2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas, nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma
impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, em consonância com o parecer técnico, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, APROVO as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n.
9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 384-25.2016.6.20.0005
Interessado: JOSE DE ANCHIETA XAVIER DE SOUSA
Advogado: Francisco Canindé Alves Filho – OAB/RN n.º 6.485
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de JOSE DE ANCHIETA XAVIER DE SOUSA,
candidato(a) eleito(a) ao cargo de Vereador do município de Bom Jesus/RN, relativa às Eleições Municipais
2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas, nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma
impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, em consonância com o parecer técnico, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, APROVO as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n.
9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
PROCESSO: 330-59.2016.6.20.0005
PROTOCOLO: 87.322/2016
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
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SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Direção Municipal/Comissão Provisória do Município de Senador Elói de
Souza/RN apresentada com fundamento na Lei n.° 9.504/97 e na Resolução TSE n.° 23.463/2015, por meio da
qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos em sua campanha eleitoral.
As contas foram apresentadas em 01/11/2016, em obediência ao disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Da análise técnica simplificada, foi constatada a seguinte irregularidade: 1) ausência de instrumento de mandato
para constituição de advogado para a prestação de contas, nos termos do art. 48, II, f, da Resolução TSE nº
23.463/2015;
Pessoalmente notificado o Ozailton Teodósio de Melo, Secretário Geral do Partido, para sanar a ocorrência
acima apontada, conforme mandado de fls. 12, o mesmo quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 15 quanto à
constituição de advogado nos autos, em descumprimento o disposto na Resolução TRE/CE n.º 549/2014 e Art.
48, II, f, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela não apresentação das
contas.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, verifica-se o regular trâmite do feito, seguido o rito simplificado estabelecido na Resolução TSE nº
23.463/2015.
Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o Partido não apresentou todas as peças previstas no
art. 48 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Acerca da constituição de advogado, dispõe o a Res. TSE n.º 23.463/2015 art. 41, §6, e art. 48, II, f, que todas
as prestações de contas devem apresentar procurador judicial legalmente habilitado, em razão do caráter
jurisdicional da prestação de contas, sob pena de não serem conhecidas e serem consideradas "não prestadas".
A presença de instrumento procuratório na prestação de contas configura pressuposto para o desenvolvimento
regular do processo, de forma que sua ausência é prejudicial do mérito.
Diante da motivação acima exposta, considerando que o Partido quedou-se inerte e não atendeu à diligência
para apresentar a documentação ausente de sua prestação de contas, permanecendo omisso inclusive quanto à
constituição de causídico legalmente habilitado para atuar nos autos, e em consonância com o parecer
ministerial, do que dos autos constam e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por sentença, para
que surta seus efeitos legais, NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do
município de Senador Elói de Souza/RN, concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, o que faço
com fulcro no art. 68, IV, b, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo DJE.
Ciência ao MPE.
Anotações necessárias. Registre-se no SICO. Oficie-se os diretórios nacional e estadual.
Após, findo tríduo recursal, em não havendo recurso, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa na estatística.
Expedientes necessários.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral - 5ª Zona
PROCESSO: 370-41.2016.6.20.0005
PROTOCOLO: 87.317/2016/2016
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO: VICENTE PONCIANO DE MACEDO - CARGO VEREADOR
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas do(a) candidato(a) ao cargo de Vereador(a) do Município de Senador Elói de
Souza/RN, VICENTE PONCIANO DE MACEDO, apresentada com fundamento na Lei n.° 9.504/97 e na
Resolução TSE n.° 23.463/2015, por meio da qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral.
Registrada e autuada a prestação de contas, o Cartório Eleitoral publicou edital na forma do art. 51 da Res. TSE
23.463/2015, tendo transcorrido in albis o prazo legal para impugnação da prestação de contas.
As contas foram apresentadas em 01/11/2016, em obediência ao disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Da análise técnica simplificada, foi constatada a seguinte irregularidade: 1) ausência de instrumento de mandato
para constituição de advogado para a prestação de contas, nos termos do art. 48, II, f, da Resolução TSE nº
23.463/2015;
Pessoalmente notificada para sanar a ocorrência acima apontada, conforme mandado de fls. 17, o candidato
quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 19 quanto à constituição de advogado nos autos, em
descumprimento o disposto na Resolução TRE/CE n.º 549/2014 e Art. 48, II, f, da Resolução TSE n.º
23.463/2015.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela não apresentação das
contas, consoante razões da certidão de fl. 19.
É o relatório. Decido.
____________________________________________________________________________________________________________________
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Inicialmente, verifica-se o regular trâmite do feito, seguido o rito simplificado estabelecido na Resolução TSE nº
23.463/2015.
Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou todas as peças
previstas no art. 48 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Acerca da constituição de advogado, dispõe o a Res. TSE n.º 23.463/2015 art. 41, §6, e art. 48, II, f, que todas
as prestações de contas devem apresentar procurador judicial legalmente habilitado, em razão do caráter
jurisdicional da prestação de contas, sob pena de não serem conhecidas e serem consideradas "não prestadas".
A presença de instrumento procuratório na prestação de contas configura pressuposto para o desenvolvimento
regular do processo, de forma que sua ausência é prejudicial do mérito. Diante da motivação acima exposta,
considerando que o candidato quedou-se inerte e não atendeu à diligência para apresentar a documentação
ausente de sua prestação de contas, permanecendo omisso inclusive quanto à constituição de causídico
legalmente habilitado para atuar nos autos, e em consonância com o parecer ministerial, do que dos autos
constam e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por sentença, para que surta seus efeitos legais,
NÃO PRESTADAS as contas de VICENTE PONCIANO DE MACEDO, candidato ao cargo de Vereador no
município de Senador Elói de Souza/RN, concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, o que faço
com fulcro no art. 68, IV, b, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE.
Anotações necessárias no Cadastro Nacional de Eleitores a fim de registrar o impedimento do candidato de obter
a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até
a efetiva apresentação das contas, nos termos do art. 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Após, findo tríduo recursal, em não havendo recurso, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa na estatística.
Expedientes necessários.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral - 5ª Zona
PROCESSO: 373-93.2016.6.20.0005
PROTOCOLO: 87.314/2016/2016
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO: LENILDA BATISTA DA SILVA - CARGO VEREADOR
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas do(a) candidato(a) ao cargo de Vereador(a) do Município de Senador Elói de
Souza/RN, LENILDA BATISTA DA SILVA, apresentada com fundamento na Lei n.° 9.504/97 e na Resolução
TSE n.° 23.463/2015, por meio da qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos em sua campanha
eleitoral.
Registrada e autuada a prestação de contas, o Cartório Eleitoral publicou edital na forma do art. 51 da Res. TSE
23.463/2015, tendo transcorrido in albis o prazo legal para impugnação da prestação de contas.
As contas foram apresentadas em 01/11/2016, em obediência ao disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Da análise técnica simplificada, foi constatada a seguinte irregularidade: 1) ausência de instrumento de mandato
para constituição de advogado para a prestação de contas, nos termos do art. 48, II, f, da Resolução TSE nº
23.463/2015;
Pessoalmente notificada para sanar a ocorrência acima apontada, conforme mandado de fls. 17, a candidata
quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 19 quanto à constituição de advogado nos autos, em
descumprimento o disposto na Resolução TRE/CE n.º 549/2014 e Art. 48, II, f, da Resolução TSE n.º
23.463/2015.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela não apresentação das
contas.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, verifica-se o regular trâmite do feito, seguido o rito simplificado estabelecido na Resolução TSE nº
23.463/2015.
Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou todas as peças
previstas no art. 48 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Acerca da constituição de advogado, dispõe o a Res. TSE n.º 23.463/2015 art. 41, §6, e art. 48, II, f, que todas
as prestações de contas devem apresentar procurador judicial legalmente habilitado, em razão do caráter
jurisdicional da prestação de contas, sob pena de não serem conhecidas e serem consideradas "não prestadas".
A presença de instrumento procuratório na prestação de contas configura pressuposto para o desenvolvimento
regular do processo, de forma que sua ausência é prejudicial do mérito.
Diante da motivação acima exposta, considerando que o candidato quedou-se inerte e não atendeu à diligência
para apresentar a documentação ausente de sua prestação de contas, permanecendo omisso inclusive quanto à
constituição de causídico legalmente habilitado para atuar nos autos, e em consonância com o parecer
ministerial, do que dos autos constam e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por sentença, para
que surta seus efeitos legais, NÃO PRESTADAS as contas de LENILDA BATISTA DA SILVA, candidato ao
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cargo de Vereador no município de Senador Elói de Souza/RN, concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro
de 2016, o que faço com fulcro no art. 68, IV, b, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE.
Anotações necessárias no Cadastro Nacional de Eleitores a fim de registrar o impedimento do candidato de obter
a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até
a efetiva apresentação das contas, nos termos do art. 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Após, findo tríduo recursal, em não havendo recurso, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa na estatística.
Expedientes necessários.
Macaíba, 7 de março de 2018.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral - 5ª Zona

06ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 177-28.2013.6.20.0006
EXEQUENTE: UNIÃO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(S): ANTONIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO / DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIALISTA DE CEARÁ-MIRIM / DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA FRENTE LIBERAL DE CEARÁMIRIM / DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE CEARÁ-MIRIM / COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE CEARÁ-MIRIM / DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DE CEARÁ-MIRIM / COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE DE
CEARÁ-MIRIM / COMITE MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DE CEARÁ-MIRIM /
DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO RIO GRANDE DO NORTE /
DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO LIBERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face dos executados, já
qualificados nos autos.
Instada a informar acerca do pagamento, por parte dos executados, da dívida objeto do Processo Administrativo
nº 11598 000093/2008-81, inscrição nº 41 6 08 001040-90, a Procuradoria da Fazenda informou às fls. 49 que a
referida dívida encontra-se extinta por pagamento desde 02/11/2016, anexando o espelho de consulta de fls. 50.
É o que importa relatar.
Considerando o pagamento do débito exequendo, conforme documentos acostados aos autos às fls.49/50, julgo
extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após as anotações necessárias, arquivem-se os autos.
Ceará-Mirim/RN, 12 de março de 2018
Peterson Fernandes Braga
Juiz Eleitoral da 6ª Zona
EDITAIS

EDITAL N.º 06/2018-6ªZE/RN
O Excelentíssimo Senhor Peterson Fernandes Braga, Juiz da 6ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições, FAZ
SABER a todos os interessados que foi entregue a este juízo, pelo representante legal do PARTIDO DA
EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED, através de documento protocolizado sob o nº 3175/2018, relação contendo
nome, inscrição e assinaturas de 02 (dois) eleitores, para fins de apoiamento à criação do citado partido, e
MANDA PUBLICAR este Edital para que possam os interessados, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
da publicação deste, examinar, impugnar ou ainda relatar fatos e indicar provas, nos termos da Lei nº 9.096/1995
e da Resolução nº 23.465/2015, do Tribunal Superior Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Ceará____________________________________________________________________________________________________________________
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Mirim/RN, Estado do Rio Grande do Norte, aos doze dias do mês de março de dois mil e dezoito. Eu,
_______________________, (José Wilson de Oliveira), Chefe de Cartório, lavrei o presente edital que segue
assinado pelo Juiz Eleitoral.
Peterson Fernandes Braga
Juiz da 6ª Zona Eleitoral/RN

09ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

aprovadas
Ação Penal n.º 52-17.2014.6.20.0009
PROTOCOLO: 15.910/2014
Denunciante: Ministério Publico Eleitoral
Denunciado: FRANCISCO DS CHAGAS SANTIAGO
Advogado: SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO – OAB/RN n.º 3710
SENTENÇA
Vistos, etc.
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO, já qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes
descritos nos art. 289 e 353 da Lei 4.737/65 – Código Eleitoral.
Realizada audiência na 09ª Zona Eleitoral, no dia 04.11.2015, foi proposta a suspensão condicional do processo,
tendo sido aceitas as condições pelo acusado, conforme consta de termo de audiência de fls. 53/54.
O cumprimento da medida, foi realizado perante à 04ª Zona Eleitoral de Natal/RN, por intermédio da Carta
Precatória n.º 103-09.2015.6.20.0004, a qual foi remetida ao Juízo da 09ªZE/RN, após o cumprimento das
condições impostas no oferecimento do sursis (fls. 60/89).
Após o decurso do prazo da suspensão, instado a se manifestar, em parecer de fls. 95, opinou o Ministério
Público pela declaração de extinção da punibilidade do acusado, uma vez que o mesmo cumpriu as condições
impostas na suspensão condicional do processo, superando o período de prova sem revogação, nos termos do
art. 89, § 5º, da Lei 9099/95.
É o relatório. Decido.
Conforme se infere da certidão de fls. 94, o denunciado cumpriu as condições impostas na suspensão
condicional do processo. Decorrido o prazo de suspensão sem revogação do benefício, outro caminho não resta
a não ser a extinção da punibilidade.
Ante ao exposto, em consonância com a manifestação do MPE, declaro extinta a punibilidade de FRANCISCO
DAS CHAGAS SANTIAGO, relativamente ao presente caso, o que faço com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei
n.º 9.099/95.
Publique-se no DJE para ciência do denunciado e seu advogado. Ciência pessoal ao R.M.P.E. Registre-se no
SADP e no Livro de Sentenças do Cartório Eleitoral.
Após o cumprimento das providências citadas, ARQUIVEM-SE
Goianinha/RN, 27 de Fevereiro de 2018.
ROMERO LUCAS RANGEL PICCOLI
Juiz da 09ª Zona Eleitoral em Substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 52-46.2016.2016.6.20.0009 ( prot. 12.698/2016)
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
MUNICÍPIO: TIBAU DO SUL/RN
ADVOGADO: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS - OAB/RN 7215
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro 2015, do Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB, Tibau do Sul/RN.
A prestação de contas foi apresentada em 13 de abril de 2016, dentro do prazo legal, ou seja, até o dia 30 de
abril de 2016.
A unidade técnica, opinou pela aprovação das contas.
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Instado a se manifestar, o(a) Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o sucinto relatório. Decido.
As prestações de contas partidárias anuais, referentes ao exercício 2015, são regidas pela Lei 9.096/1995,
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, quanto ao mérito e 23.546/2017, quanto ao rito (art. 65, §§
1º e 3º, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017).
Convém observar que a Resolução TSE nº 23.546/2017, no capítulo das disposições transitórias, estabeleceu no
seu art. 65, §§ 1º e 3º, inciso II, as regras para análise das contas de exercícios anteriores que ainda tenho sido
julgadas.
Portanto, o rito aplicado às presentes contas é o disposto na Resolução TSE nº 23.546/2017, TODAVIA, o mérito
deverá ser disciplinado, ainda, pela Resolução TSE 23.432/2014.
O partido político cumpriu as exigências legais condizentes ao ato formal de prestar contas, não tendo sido
apresentada qualquer impugnação às contas apresentadas.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido político apresentou a prestação de contas por meio de
advogado habilitado, de acordo com o que disciplina a Resolução TRE/RN nº 24/2013. Além disso, o partido
demonstrou a não existência de movimentação financeira no período, o não recebimento de cotas do Fundo
Partidário e a inexistência de conta bancária aberta em nome da agremiação. De outra banda, registrou as
receitas estimáveis em dinheiro para a manutenção do partido, assim como trouxe aos autos os termos de
doações estimáveis.
A unidade técnica apontou necessidade de diligência, vez que foram encontrada(s) falha(s), descritas nas fls.
45/46. Intimado para sanar a(s) falha(s), a agremiação partidária deixou de encaminhar as devidas
manifestações. Às fls. 04/05 dos autos, justifica a ausência de recebimento de quaisquer recursos, além de
problemas com as exigências para manutenção da conta, como justificativas para ausência de abertura de conta
bancária.
No parecer conclusivo, o(a) analista das contas sugere a aprovação das contas, vez que a omissão apontada
não prejudicou a análise das contas, por se tratar de falha formal.
Não restando falhas ou irregularidades de natureza grave e, considerando-se que não houve movimentação
financeira no período, e ainda, que do conjunto das contas apresentadas foi possível fazer sua análise, verificase tratar de falha(s) que, por si só, não implicam em desaprovação das contas.
Isto posto, em consonância com o Parecer Técnico e com o Parecer Ministerial, com fulcro no art. 46, inciso I,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO APROVADAS AS CONTAS do Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB, do município de Tibau do Sul/RN, exercício financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência a(o) Promotor(a) Eleitoral. Ao final, cumpridas todas as diligências
de praxe, transitada em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos, dando-se baixa nos registros. Cumprase.

Goianinha/RN, 01 de março de 2018.
ROMERO LUCAS RANGEL PICCOLI
Juiz da 09ª Zona Eleitoral em Substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 98-35.2016.2016.6.20.0009 ( prot. 18.916/2016)
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
MUNICÍPIO: TIBAU DO SUL/RN
ADVOGADO: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES - OAB/RN 5541
ADVOGADO: JÚLIO HENRIQUE DE MACEDO ALVES – OAB/RN 13132
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro 2015, do Partido Democrático
Trabalhista – PDT, Tibau do Sul/RN.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 045

Natal, quarta-feira, 14 de março de 2018

Página 33

A prestação de contas foi apresentada em 15 de julho de 2016, fora do prazo legal, ou seja, até o dia 30 de abril
de 2016.
A unidade técnica, opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o(a) Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o sucinto relatório. Decido.
As prestações de contas partidárias anuais, referentes ao exercício 2015, são regidas pela Lei 9.096/1995,
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, quanto ao mérito e 23.546/2017, quanto ao rito (art. 65, §§
1º e 3º, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017).
Convém observar que a Resolução TSE nº 23.546/2017, no capítulo das disposições transitórias, estabeleceu no
seu art. 65, §§ 1º e 3º, inciso II, as regras para análise das contas de exercícios anteriores que ainda tenho sido
julgadas.
Portanto, o rito aplicado às presentes contas é o disposto na Resolução TSE nº 23.546/2017, TODAVIA, o mérito
deverá ser disciplinado, ainda, pela Resolução TSE 23.432/2014.
O partido político cumpriu as exigências legais condizentes ao ato formal de prestar contas, não tendo sido
apresentada qualquer impugnação às contas apresentadas.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido político apresentou a prestação de contas por meio de
advogado habilitado, de acordo com o que disciplina a Resolução TRE/RN nº 24/2013. Além disso, o partido
demonstrou a não existência de movimentação financeira no período, o não recebimento de cotas do Fundo
Partidário e a existência de conta bancária aberta em nome da agremiação (fl. 37). Além disso, registrou as
receitas estimáveis em dinheiro para a manutenção do partido, assim como trouxe aos autos os termos de
doações estimáveis.
A unidade técnica apontou necessidade de diligência, vez que foram encontrada(s) falha(s), descritas nas fls.
51/52. Intimado para sanar a(s) falha(s), a agremiação partidária, através de advogado habilitado, encaminhou
as devidas manifestações, sanando as irregularidades apontadas.
No parecer conclusivo, o(a) analista das contas sugere a aprovação das contas, vez que as omissões foram
supridas.
Não restando falhas ou irregularidades de natureza grave e, considerando-se que não houve movimentação
financeira no período, e ainda, que do conjunto das contas apresentadas foi possível fazer sua análise, verificase não haver falha(s) que impliquem na desaprovação das contas.
Isto posto, em consonância com o Parecer Técnico e com o Parecer Ministerial, com fulcro no art. 46, inciso I,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO APROVADAS AS CONTAS do Partido Democrático Trabalhista –
PDT, do município de Tibau do Sul/RN, exercício financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência a(o) Promotor(a) Eleitoral. Ao final, cumpridas todas as diligências
de praxe, transitada em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos, dando-se baixa nos registros. Cumprase.

Goianinha/RN, 01 de março de 2018.
ROMERO LUCAS RANGEL PICCOLI
Juiz da 09ª Zona Eleitoral em Substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 54-50.2015.6.20.0009
PROTOCOLO: 23.870/2015
INTERESSANDO: PARTIDO DA REPÚBLICA – PR - TIBAU DO SUL/RN
ADV.: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES -OAB:5541/RN
SENTENÇA
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Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro 2014, do Partido da República – PR,
Tibau do Sul/RN.
A prestação de contas foi apresentada em 27 de agosto de 2015, fora do prazo legal, ou seja, até o dia 30 de
abril de 2015.
A unidade técnica, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o(a) Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.
É o sucinto relatório. Decido.
As prestações de contas partidárias anuais, referentes ao exercício 2014, são regidas pela Lei 9.096/1995,
regulamentada pela Resolução TSE nº 21.841/2004, quanto ao mérito e 23.546/2017, quanto ao rito (art. 65, §§
1º e 3º, inciso I da Resolução TSE n.º 23.546/2017).
Convém observar que a Resolução TSE nº 23.546/2017, no capítulo das disposições transitórias, estabeleceu no
seu art. 65, §§ 1º e 3º, inciso I, as regras para análise das contas de exercícios anteriores que ainda tenho sido
julgadas.
Portanto, o rito aplicado às presentes contas é o disposto na Resolução TSE nº 23.546/2017, TODAVIA, o mérito
deverá ser disciplinado, ainda, pela Resolução TSE 21.841/2004.
O partido político cumpriu as exigências legais condizentes ao ato formal de prestar contas, não tendo sido
apresentada qualquer impugnação às contas apresentadas.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido político apresentou a prestação de contas por meio de
advogado habilitado, de acordo com o que disciplina a Resolução TRE/RN nº 24/2013. Além disso, o partido
demonstrou a não existência de movimentação financeira no período, o não recebimento de cotas do Fundo
Partidário e a inexistência de conta bancária aberta em nome da agremiação. De outra banda, registrou as
receitas estimáveis em dinheiro para a manutenção do partido, assim como trouxe aos autos os recibos das
doações estimáveis.
A unidade técnica apontou necessidade de diligência, vez que foram encontrada(s) falha(s), descritas nas fls.
46/47. Intimado para sanar a(s) falha(s), a agremiação partidária, por intermédio de advogado, apresentou
justificativa às fls. 50/60, demonstrando a ausência de movimentação financeira no período e o encerramento da
conta bancária no ano de 2012 por ausência de movimentação financeira. Ocorre que a simples falta de
movimentação de recursos ainda não justifica, por si só, a ausência de abertura de conta bancária, pois sua
abertura ainda se faz necessária, uma vez que ainda é regulamentada pela Resolução n.º 21.841/2004, a qual
prevê tal obrigatoriedade.
No parecer conclusivo, o(a) analista das contas sugere a aprovação das contas com ressalvas, vez que a
omissão apontada não prejudicou a análise das contas, por se tratar de falha formal.
Não restando falhas ou irregularidades de natureza grave e, considerando-se que não houve movimentação
financeira no período, e ainda, que do conjunto das contas apresentadas foi possível fazer sua análise, verificase tratar de falha(s) que, por si só, não implicam em desaprovação das contas.
Isto posto, em consonância com o Parecer Técnico e com o Parecer Ministerial, JULGO APROVADAS AS
CONTAS COM RESSALVAS do Partido da República – PR, do município de Tibau do Sul/RN, exercício
financeiro de 2014, tendo em vista o cumprimento parcial das formalidades exigidas pela legislação vigente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência a(o) Promotor(a) Eleitoral. Ao final, cumpridas todas as diligências
de praxe, transitada em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos, dando-se baixa nos registros. Cumprase.

Goianinha/RN, 26 de fevereiro de 2018.
ROMERO LUCAS RANGEL PICCOLI
Juiz da 09ª Zona Eleitoral em Substituição
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24ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

REPRESENTAÇÃO (RP) n.º 41-35.2017.6.20.0024
ASSUNTO: Doação de Recursos acima do Limite Legal – Pessoa Física
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO(A): Sigiloso
ADVOGADO: Bel. Francinaldo Grangeiro Diniz (OAB/RN n.º 893-A)
SENTENÇA
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do(a) representado(a) em
epígrafe pela suposta prática de doação eleitoral irregular no pleito de 2016.
Decisão interlocutória à fl. 07, deferindo o pedido de segredo de justiça e deixando para apreciar o pleito de
quebra de sigilo fiscal após a contestação.
Notificado(a), o(a) representado(a) apresentou defesa dentro do prazo legal (fls. 09/17), argumentando, em
síntese, a regularidade da doação, porque feita dentro dos limites legais previstos para as pessoas físicas
isentas do pagamento de Imposto de Renda (I.R.) no ano-calendário 2015, requerendo, portanto, o julgamento
improcedente da lide.
Apesar de facultado ao(à) representado(a) nova oportunidade para juntada de documento que comprovasse
estar isento de declarar o I.R. em relação ao exercício 2015 (fl. 18), este(a) deixou transcorrer “in albis” o prazo
concedido (fl. 19), pelo que foi determinada a quebra do seu sigilo fiscal por meio de decisão interlocutória (fl.
20).
Após a juntada de documentação encaminhada pela Receita Federal (fls. 22/24), foram os autos às partes para
apresentação de alegações finais.
O representante pugnou pela procedência do pedido inicial (fls. 27/28-verso), sustentando que o fato de o(a)
representado(a) ser isento(a) da obrigação de declarar o I.R. não elide a circunstância de que era beneficiário(a)
do programa Bolsa Família à época da doação, de forma que com incontestável má-fé usou de recursos públicos
para financiar a campanha de partidos políticos, e não sua subsistência pessoal.
Já o(a) requerido(a), apesar de devidamente intimado pelo DJE, não apresentou os arrazoados derradeiros,
conforme certidão cartorária à fl. 28-verso.
É o relatório. DECIDO.
A questão é de fácil deslinde, não demandando maiores esforços hermenêuticos, tampouco invocação de
doutrina ou jurisprudência.
Diz o artigo 23, caput, da Lei n.º 9.504/1997, que “pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei”, ressalvando o parágrafo
primeiro do mesmo dispositivo que “as doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição”.
Compulsando os autos, restou comprovado, por meio de ofício encaminhado pela Receita Federal às fls. 22/24,
que o(a) representado(a) “não apresentou DIRPF referente aos anos calendários 2015 e 2016 e também não foi
apresentado DIRPF por nenhum declarante, tendo o contribuinte como beneficiário de rendimentos”.
Nesse caso, nos termos do art. 21, § 7º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, “a aferição do limite de doação do
contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser
realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016”, sendo que tal limite, segundo
informação constante do sítio da Receita Federal do Brasil, foi de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos).
No entanto, percebe-se que o valor doado pelo(a) representado(a) foi de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e
quatro reais), i.e., pouco mais de 3,7% (três vírgula sete por cento) do limite de isenção do IR para o ano-base de
2016, não havendo, portanto, que se falar em irregularidade na doação impugnada.
D'outro ângulo, não merece prosperar a alegação da parte representante em relação a um pretenso uso indevido
de verbas do Programa Bolsa Família, uma vez que o artigo 23, § 3º, da Lei 9.504/1997 só penaliza as doações
feitas acima dos limites fixados, nada falando acerca da origem dos valores doados. Assim sendo, qualquer
sanção porventura cabível ao(à) requerido(a) por suposta má utilização de recursos públicos deve ser buscada
fora do âmbito da representação aqui proposta.
Isto posto, forte nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, julgo IMPROCEDENTE a representação de
fls. 02ss, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) representado(a) e seu advogado. Ciência
pessoal ao MPE.
Parelhas-RN, 12 de março de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
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Juíza Eleitoral
REPRESENTAÇÃO (RP) n.º 42-20.2017.6.20.0024
ASSUNTO: Doação de Recursos acima do Limite Legal – Pessoa Física
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO(A): Sigiloso
ADVOGADO: Bel. Francinaldo Grangeiro Diniz (OAB/RN n.º 893-A)
SENTENÇA
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do(a) representado(a) em
epígrafe pela suposta prática de doação eleitoral irregular no pleito de 2016.
Decisão interlocutória à fl. 07, deferindo o pedido de segredo de justiça e deixando para apreciar o pleito de
quebra de sigilo fiscal após a contestação.
Notificado(a), o(a) representado(a) apresentou defesa dentro do prazo legal (fls. 09/18), argumentando, em
síntese, a regularidade da doação, porque feita dentro dos limites legais previstos para as pessoas físicas
isentas do pagamento de Imposto de Renda (I.R.) no ano-calendário 2015, requerendo, portanto, o julgamento
improcedente da lide.
Apesar de facultado ao(à) representado(a) nova oportunidade para juntada de documento que comprovasse
estar isento de declarar o I.R. em relação ao exercício 2015 (fl. 19), este(a) deixou transcorrer “in albis” o prazo
concedido (fl. 20), pelo que foi determinada a quebra do seu sigilo fiscal por meio de decisão interlocutória (fl.
21).
Após a juntada de documentação encaminhada pela Receita Federal (fls. 23/25), foram os autos às partes para
apresentação de alegações finais.
O representante pugnou pela procedência do pedido inicial (fls. 28/29-verso), sustentando que o fato de o(a)
representado(a) ser isento(a) da obrigação de declarar o I.R. não elide a circunstância de que era beneficiário(a)
do programa Bolsa Família à época da doação, de forma que com incontestável má-fé usou de recursos públicos
para financiar a campanha de partidos políticos, e não sua subsistência pessoal.
Já o(a) requerido(a), apesar de devidamente intimado pelo DJE, não apresentou os arrazoados derradeiros,
conforme certidão cartorária à fl. 29-verso.
É o relatório. DECIDO.
A questão é de fácil deslinde, não demandando maiores esforços hermenêuticos, tampouco invocação de
doutrina ou jurisprudência.
Diz o artigo 23, caput, da Lei n.º 9.504/1997, que “pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei”, ressalvando o parágrafo
primeiro do mesmo dispositivo que “as doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição”.
Compulsando os autos, restou comprovado, por meio de ofício encaminhado pela Receita Federal às fls. 23/25,
que o(a) representado(a) “não apresentou DIRPF referente aos anos calendários 2015 e 2016 e também não foi
apresentado DIRPF por nenhum declarante, tendo o contribuinte como beneficiário de rendimentos”.
Nesse caso, nos termos do art. 21, § 7º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, “a aferição do limite de doação do
contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser
realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016”, sendo que tal limite, segundo
informação constante do sítio da Receita Federal do Brasil, foi de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos).
No entanto, percebe-se que o valor doado pelo(a) representado(a) foi de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e
quatro reais), i.e., pouco mais de 3,7% (três vírgula sete por cento) do limite de isenção do IR para o ano-base de
2016, não havendo, portanto, que se falar em irregularidade na doação impugnada.
D'outro ângulo, não merece prosperar a alegação da parte representante em relação a um pretenso uso indevido
de verbas do Programa Bolsa Família, uma vez que o artigo 23, § 3º, da Lei 9.504/1997 só penaliza as doações
feitas acima dos limites fixados, nada falando acerca da origem dos valores doados. Assim sendo, qualquer
sanção porventura cabível ao(à) requerido(a) por suposta má utilização de recursos públicos deve ser buscada
fora do âmbito da representação aqui proposta.
Isto posto, forte nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, julgo IMPROCEDENTE a representação de
fls. 02ss, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) representado(a) e seu advogado. Ciência
pessoal ao MPE.
Parelhas-RN, 12 de março de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
Juíza Eleitoral
REPRESENTAÇÃO (RP) n.º 43-05.2017.6.20.0024
ASSUNTO: Doação de Recursos acima do Limite Legal – Pessoa Física
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 045

Natal, quarta-feira, 14 de março de 2018

Página 37

REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO(A): Sigiloso
ADVOGADO: Bel. Francinaldo Grangeiro Diniz (OAB/RN n.º 893-A)
SENTENÇA
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do(a) representado(a) em
epígrafe pela suposta prática de doação eleitoral irregular no pleito de 2016.
Decisão interlocutória à fl. 08, deferindo o pedido de segredo de justiça e deixando para apreciar o pleito de
quebra de sigilo fiscal após a contestação.
Notificado(a), o(a) representado(a) apresentou defesa dentro do prazo legal (fls. 10/19), argumentando, em
síntese, a regularidade da doação, porque feita dentro dos limites legais previstos para as pessoas físicas
isentas do pagamento de Imposto de Renda (I.R.) no ano-calendário 2015, requerendo, portanto, o julgamento
improcedente da lide.
Apesar de facultado ao(à) representado(a) nova oportunidade para juntada de documento que comprovasse
estar isento de declarar o I.R. em relação ao exercício 2015 (fl. 20), este(a) deixou transcorrer “in albis” o prazo
concedido (fl. 21), pelo que foi determinada a quebra do seu sigilo fiscal por meio de decisão interlocutória (fl.
22).
Após a juntada de documentação encaminhada pela Receita Federal (fls. 24/26), foram os autos às partes para
apresentação de alegações finais.
O representante pugnou pela procedência do pedido inicial (fls. 29/30-verso), sustentando que o fato de o(a)
representado(a) ser isento(a) da obrigação de declarar o I.R. não elide a circunstância de que era beneficiário(a)
do programa Bolsa Família à época da doação, de forma que com incontestável má-fé usou de recursos públicos
para financiar a campanha de partidos políticos, e não sua subsistência pessoal.
Já o(a) requerido(a), apesar de devidamente intimado pelo DJE, não apresentou os arrazoados derradeiros,
conforme certidão cartorária à fl. 30-verso.
É o relatório. DECIDO.
A questão é de fácil deslinde, não demandando maiores esforços hermenêuticos, tampouco invocação de
doutrina ou jurisprudência.
Diz o artigo 23, caput, da Lei n.º 9.504/1997, que “pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei”, ressalvando o parágrafo
primeiro do mesmo dispositivo que “as doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição”.
Compulsando os autos, restou comprovado, por meio de ofício encaminhado pela Receita Federal às fls. 24/26,
que o(a) representado(a) “não apresentou DIRPF referente aos anos calendários 2015 e 2016 e também não foi
apresentado DIRPF por nenhum declarante, tendo o contribuinte como beneficiário de rendimentos”.
Nesse caso, nos termos do art. 21, § 7º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, “a aferição do limite de doação do
contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser
realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016”, sendo que tal limite, segundo
informação constante do sítio da Receita Federal do Brasil, foi de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos).
No entanto, percebe-se que o valor doado pelo(a) representado(a) foi de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e
quatro reais), i.e., pouco mais de 3,7% (três vírgula sete por cento) do limite de isenção do IR para o ano-base de
2016, não havendo, portanto, que se falar em irregularidade na doação impugnada.
D'outro ângulo, não merece prosperar a alegação da parte representante em relação a um pretenso uso indevido
de verbas do Programa Bolsa Família, uma vez que o artigo 23, § 3º, da Lei 9.504/1997 só penaliza as doações
feitas acima dos limites fixados, nada falando acerca da origem dos valores doados. Assim sendo, qualquer
sanção porventura cabível ao(à) requerido(a) por suposta má utilização de recursos públicos deve ser buscada
fora do âmbito da representação aqui proposta.
Isto posto, forte nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, julgo IMPROCEDENTE a representação de
fls. 02ss, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) representado(a) e seu advogado. Ciência
pessoal ao MPE.
Parelhas-RN, 12 de março de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
Juíza Eleitoral
REPRESENTAÇÃO (RP) n.º 44-87.2017.6.20.0024
ASSUNTO: Doação de Recursos acima do Limite Legal – Pessoa Física
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO(A): Sigiloso
ADVOGADO: Bel. Francinaldo Grangeiro Diniz (OAB/RN n.º 893-A)
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SENTENÇA
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do(a) representado(a) em
epígrafe pela suposta prática de doação eleitoral irregular no pleito de 2016.
Decisão interlocutória à fl. 07, deferindo o pedido de segredo de justiça e deixando para apreciar o pleito de
quebra de sigilo fiscal após a contestação.
Notificado(a), o(a) representado(a) apresentou defesa dentro do prazo legal (fls. 09/18), argumentando, em
síntese, a regularidade da doação, porque feita dentro dos limites legais previstos para as pessoas físicas
isentas do pagamento de Imposto de Renda (I.R.) no ano-calendário 2015, requerendo, portanto, o julgamento
improcedente da lide.
Apesar de facultado ao(à) representado(a) nova oportunidade para juntada de documento que comprovasse
estar isento de declarar o I.R. em relação ao exercício 2015 (fl. 19), este(a) deixou transcorrer “in albis” o prazo
concedido (fl. 20), pelo que foi determinada a quebra do seu sigilo fiscal por meio de decisão interlocutória (fl.
21).
Após a juntada de documentação encaminhada pela Receita Federal (fls. 23/25), foram os autos às partes para
apresentação de alegações finais.
O representante pugnou pela procedência do pedido inicial (fls. 28/29-verso), sustentando que o fato de o(a)
representado(a) ser isento(a) da obrigação de declarar o I.R. não elide a circunstância de que era beneficiário(a)
do programa Bolsa Família à época da doação, de forma que com incontestável má-fé usou de recursos públicos
para financiar a campanha de partidos políticos, e não sua subsistência pessoal.
Já o(a) requerido(a), apesar de devidamente intimado pelo DJE, não apresentou os arrazoados derradeiros,
conforme certidão cartorária à fl. 29-verso.
É o relatório. DECIDO.
A questão é de fácil deslinde, não demandando maiores esforços hermenêuticos, tampouco invocação de
doutrina ou jurisprudência.
Diz o artigo 23, caput, da Lei n.º 9.504/1997, que “pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei”, ressalvando o parágrafo
primeiro do mesmo dispositivo que “as doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição”.
Compulsando os autos, restou comprovado, por meio de ofício encaminhado pela Receita Federal às fls. 23/25,
que o(a) representado(a) “não apresentou DIRPF referente aos anos calendários 2015 e 2016 e também não foi
apresentado DIRPF por nenhum declarante, tendo o contribuinte como beneficiário de rendimentos”.
Nesse caso, nos termos do art. 21, § 7º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, “a aferição do limite de doação do
contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser
realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016”, sendo que tal limite, segundo
informação constante do sítio da Receita Federal do Brasil, foi de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos).
No entanto, percebe-se que o valor doado pelo(a) representado(a) foi de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e
quatro reais), i.e., pouco mais de 3,7% (três vírgula sete por cento) do limite de isenção do IR para o ano-base de
2016, não havendo, portanto, que se falar em irregularidade na doação impugnada.
D'outro ângulo, não merece prosperar a alegação da parte representante em relação a um pretenso uso indevido
de verbas do Programa Bolsa Família, uma vez que o artigo 23, § 3º, da Lei 9.504/1997 só penaliza as doações
feitas acima dos limites fixados, nada falando acerca da origem dos valores doados. Assim sendo, qualquer
sanção porventura cabível ao(à) requerido(a) por suposta má utilização de recursos públicos deve ser buscada
fora do âmbito da representação aqui proposta.
Isto posto, forte nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, julgo IMPROCEDENTE a representação de
fls. 02ss, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) representado(a) e seu advogado. Ciência
pessoal ao MPE.
Parelhas-RN, 12 de março de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
Juíza Eleitoral
REPRESENTAÇÃO (RP) n.º 45-72.2017.6.20.0024
ASSUNTO: Doação de Recursos acima do Limite Legal – Pessoa Física
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO(A): Sigiloso
ADVOGADO: Bel. Sebastião Carlos Dérick (OAB/RN n.º 11.114)
SENTENÇA
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do(a) representado(a) em
epígrafe pela suposta prática de doação eleitoral irregular no pleito de 2016.
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Decisão interlocutória à fl. 08, deferindo o pedido de segredo de justiça e deixando para apreciar o pleito de
quebra de sigilo fiscal após a contestação.
Notificado(a), o(a) representado(a) apresentou defesa dentro do prazo legal (fls. 10/18), invocando
preliminarmente a decadência da demanda, nos termos do art. 32 da Lei 9504/1997. No mérito, sustentou ab
initio a aplicação da legislação menos gravosa em relação ao valor da multa, tendo em vista a nova redação
dada pela Lei 13.488/2017 ao artigo 23, § 3º, da Lei 9504/1997.
N'outro pórtico, alegou a regularidade da doação, porque feita dentro dos limites legais previstos para as pessoas
físicas isentas do pagamento de Imposto de Renda (I.R.) no ano-calendário 2015. Requereu, ao final, o
julgamento improcedente da lide, bem como a oitiva de testemunhas e a concessão de prazo para juntada de
instrumento procuratório.
Nova decisão interlocutória às fls. 19/19-verso, afastando a preliminar de decadência e indeferindo a produção
de prova oral requerida, por se tratar de questão que demanda apenas prova documental para seu deslinde. Por
fim, foi facultado ao(à) representado(a) nova oportunidade para juntada de documento que comprovasse estar
isento de declarar o I.R. em relação ao exercício 2015, bem como concedido prazo para juntada de procuração
ad judicia.
Transcorreu “in albis” o prazo para juntada da documentação referente ao I.R. (fl. 20), ao passo que foi acostada
a procuração judicial respectiva (fl. 21). Em seguida, foi determinada a quebra do sigilo fiscal do(a)
representado(a) (fl. 22). Após a juntada de documentação encaminhada pela Receita Federal (fls. 24/26), foram
os autos às partes para apresentação de alegações finais.
O representante pugnou pela procedência do pedido inicial (fls. 29/30-verso), sustentando que o fato de o(a)
representado(a) ser isento(a) da obrigação de declarar o I.R. não elide a circunstância de que era beneficiário(a)
do programa Bolsa Família à época da doação, de forma que com incontestável má-fé usou de recursos públicos
para financiar a campanha de candidatos, e não sua subsistência pessoal.
Já o(a) requerido(a), apesar de devidamente intimado pelo DJE, não apresentou os arrazoados derradeiros,
conforme certidão cartorária à fl. 30-verso.
É o relatório. DECIDO.
A questão é de fácil deslinde, não demandando maiores esforços hermenêuticos, tampouco invocação de
doutrina ou jurisprudência.
Diz o artigo 23, caput, da Lei n.º 9.504/1997, que “pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei”, ressalvando o parágrafo
primeiro do mesmo dispositivo que “as doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição”.
Compulsando os autos, restou comprovado, por meio de ofício encaminhado pela Receita Federal às fls. 24/26,
que o(a) representado(a) “não apresentou DIRPF referente aos anos calendários 2015 e 2016 e também não foi
apresentado DIRPF por nenhum declarante, tendo o contribuinte como beneficiário de rendimentos”.
Nesse caso, nos termos do art. 21, § 7º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, “a aferição do limite de doação do
contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser
realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016”, sendo que tal limite, segundo
informação constante do sítio da Receita Federal do Brasil, foi de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos).
No entanto, percebe-se que o valor doado pelo(a) representado(a) foi de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e
quatro reais), i.e., pouco mais de 3,7% (três vírgula sete por cento) do limite de isenção do IR para o ano-base de
2016, não havendo, portanto, que se falar em irregularidade na doação impugnada.
D'outro ângulo, não merece prosperar a alegação da parte representante em relação a um pretenso uso indevido
de verbas do Programa Bolsa Família, uma vez que o artigo 23, § 3º, da Lei 9.504/1997 só penaliza as doações
feitas acima dos limites fixados, nada falando acerca da origem dos valores doados. Assim sendo, qualquer
sanção porventura cabível ao(à) requerido(a) por suposta má utilização de recursos públicos deve ser buscada
fora do âmbito da representação aqui proposta.
Isto posto, forte nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, julgo IMPROCEDENTE a representação de
fls. 02ss, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) representado(a) e seu advogado. Ciência
pessoal ao MPE.
Parelhas-RN, 12 de março de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
Juíza Eleitoral
REPRESENTAÇÃO (RP) n.º 46-57.2017.6.20.0024
ASSUNTO: Doação de Recursos acima do Limite Legal – Pessoa Física
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO(A): Sigiloso
ADVOGADO: Bel. Sebastião Carlos Dérick (OAB/RN n.º 11.114)
SENTENÇA
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Trata-se de representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do(a) representado(a) em
epígrafe pela suposta prática de doação eleitoral irregular no pleito de 2016.
Decisão interlocutória à fl. 07, deferindo o pedido de segredo de justiça e deixando para apreciar o pleito de
quebra de sigilo fiscal após a contestação.
Notificado(a), o(a) representado(a) apresentou defesa dentro do prazo legal (fls. 09/20), invocando
preliminarmente a decadência da demanda, nos termos do art. 32 da Lei 9504/1997. No mérito, sustentou ab
initio a aplicação da legislação menos gravosa em relação ao valor da multa, tendo em vista a nova redação
dada pela Lei 13.488/2017 ao artigo 23, § 3º, da Lei 9504/1997.
N'outro pórtico, alegou a regularidade da doação, porque feita dentro dos limites legais previstos para as pessoas
físicas isentas do pagamento de Imposto de Renda (I.R.) no ano-calendário 2015. Requereu, ao final, o
julgamento improcedente da lide, bem como a oitiva de testemunhas, além de juntar cópias dos recibos eleitorais
referentes à doação impugnada.
Nova decisão interlocutória às fls. 21/21-verso, afastando a preliminar de decadência e indeferindo a produção
de prova oral requerida, por se tratar de questão que demanda apenas prova documental para seu deslinde. Por
fim, foi facultado ao(à) representado(a) nova oportunidade para juntada de documento que comprovasse estar
isento de declarar o I.R. em relação ao exercício 2015.
Transcorreu “in albis” o prazo para juntada da documentação referente ao I.R. (fl. 22), de maneira que foi
determinada a quebra do sigilo fiscal do(a) representado(a) (fl. 23). Após a juntada de documentação
encaminhada pela Receita Federal (fls. 25/27), foram os autos às partes para apresentação de alegações finais.
O representante pugnou pela procedência do pedido inicial (fls. 30/31-verso), sustentando que o fato de o(a)
representado(a) ser isento(a) da obrigação de declarar o I.R. não elide a circunstância de que era beneficiário(a)
do programa Bolsa Família à época da doação, de forma que com incontestável má-fé usou de recursos públicos
para financiar a campanha de candidatos, e não sua subsistência pessoal.
Já o(a) requerido(a), apesar de devidamente intimado pelo DJE, não apresentou os arrazoados derradeiros,
conforme certidão cartorária à fl. 31-verso.
É o relatório. DECIDO.
A questão é de fácil deslinde, não demandando maiores esforços hermenêuticos, tampouco invocação de
doutrina ou jurisprudência.
Diz o artigo 23, caput, da Lei n.º 9.504/1997, que “pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei”, ressalvando o parágrafo
primeiro do mesmo dispositivo que “as doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição”.
Compulsando os autos, restou comprovado, por meio de ofício encaminhado pela Receita Federal às fls. 25/27,
que o(a) representado(a) “não apresentou DIRPF referente aos anos calendários 2015 e 2016 e também não foi
apresentado DIRPF por nenhum declarante, tendo o contribuinte como beneficiário de rendimentos”.
Nesse caso, nos termos do art. 21, § 7º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, “a aferição do limite de doação do
contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser
realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016”, sendo que tal limite, segundo
informação constante do sítio da Receita Federal do Brasil, foi de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos).
No entanto, percebe-se que o valor doado pelo(a) representado(a) foi de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), i.e.,
pouco mais de 3,8% (três vírgula oito por cento) do limite de isenção do IR para o ano-base de 2016, não
havendo, portanto, que se falar em irregularidade na doação impugnada.
D'outro ângulo, não merece prosperar a alegação da parte representante em relação a um pretenso uso indevido
de verbas do Programa Bolsa Família, uma vez que o artigo 23, § 3º, da Lei 9.504/1997 só penaliza as doações
feitas acima dos limites fixados, nada falando acerca da origem dos valores doados. Assim sendo, qualquer
sanção porventura cabível ao(à) requerido(a) por suposta má utilização de recursos públicos deve ser buscada
fora do âmbito da representação aqui proposta.
Isto posto, forte nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, julgo IMPROCEDENTE a representação de
fls. 02ss, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) representado(a) e seu advogado. Ciência
pessoal ao MPE.
Parelhas-RN, 12 de março de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
Juíza Eleitoral

26ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS

PORTARIA CONJUNTA Nº 1/2018 ¿ 26ªZE/25ªZE/23ªZE
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Dispõe sobre a possibilidade de dispensa de cópias de documentos nas operações de Requerimento de
Alistamento Eleitoral.

Os Juízes da 26ª Zona Eleitoral, Dr. Luiz Antônio Tomaz do Nascimento, da 25ª Zona Eleitoral, Dr. Luiz Cândido
de Andrade Villaça, da 23ª Zona Eleitoral, Dr. José Vieira de Figueiredo Júnior, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelos incisos IV, IX, XVII do art. 35, art. 55, § 1º, III, todos da Lei n.º 4.737/1965 (Código Eleitoral)
c/c arts. 9º a 19 e § 3º e 4º do art. 65, ambos da Resolução/TSE n.º 21.538/2003;
CONSIDERANDO que cabe ao requerente comprovar, através de documentos, no momento em que busca os
serviços administrativos cartorários, seu domicílio eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar as informações e os requisitos necessários ao atendimento no
Fórum Eleitoral de Caicó, que sedia a 23ª Zona Eleitoral (Jardim do Seridó/RN, Ouro Branco/RN, Timbaúba dos
Batistas/RN e São Fernando/RN), a 25ª Zona Eleitoral (Caicó/RN) e a 26ª Zona Eleitoral (Serra Negra do
Norte/RN, São João do Sabugi/RN, Ipueira/RN e Jardim de Piranhas/RN);
CONSIDERANDO o entendimento da CRE/RN, informado por meio do Ofício-Circular nº 28/2017, segundo o
qual poderá ser dispensada nas operações de Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE, a retenção de
cópias de documentos do alistando, salvo se forem consideradas, pelo juiz, indispensáveis à instrução dos
requerimentos sobre os quais haja dúvida quanto à veracidade das informações declaradas para a operação.
RESOLVEM:
Art. 1º. Nas operações de Requerimento de Alistamento Eleitoral, os requerentes devem apresentar originais dos
documentos comprobatórios de identidade e de domicílio eleitoral, de acordo com a regulamentação específica
de cada zona eleitoral aqui sediada.
Parágrafo único: Fica dispensada a retenção de cópias dos documentos mencionados no caput, salvo se
considerada indispensável para instrução do requerimento pelo atendente, nos casos em que o requerente não
demonstrar de plano o vínculo com o Município para o qual deseja se tornar, ou permanecer, eleitor, sempre de
acordo com as orientações e regramentos específicos de cada Juízo Eleitoral.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Caicó, 08 de março de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz 26ª Zona Eleitoral
Luiz Cândido de Andrade Villaça
Juiz da 25ª Zona Eleitoral
José Vieira de Figueiredo Júnior
Juiz da 23ª Zona Eleitoral

27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 009/2018

De ordem do Dr. Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes, Juiz Eleitoral, em substituição da 27ªZE, na forma
da Lei etc.
FAÇO SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixada, neste
Cartório Eleitoral, a relação de títulos impressos e DEFERIDOS (Alistamento, revisão e transferência) emitidos
a
através do sistema ELO, processados no período de 06/03/2018 a 12/03/2018, todos pertencentes a esta 27
Zona, podendo qualquer delegado de partido político, nos termos da Resolução n.º 21.538/03, recorrer ao
Tribunal Regional Eleitoral, do deferimento do alistamento, revisão e transferência, no prazo de 10 (dez) dias, a
contar desta publicação.
E para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital e publicar no DJE do TRE/RN.
a
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 27 Zona, aos treze dias do mês de março de 2018 (13/03/2018). Eu,
_______________, (Solange Ferreira dos Santos Clemente), Assistente I da 27ªZE, digitei e conferi o presente
edital, que segue assinado pela chefe de cartório.
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MARIANA NELSON DE ARAÚJO
Chefe de Cartório da 27ªZE

33ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 988-93.2016.6.20.0034
INVESTIGANTES: Sebastião Filgueira do Couto, Jorge Ricardo do Rosário, PSDB – Partido Social da
Democracia Brasileira e Coligação Unidos Por Uma Mossoró Melhor.
ADVOGADOS: Daniel Victor da Silva Ferreira (OAB/RN 4417) e Olavo Hamilton Ayres Freire de Andrade
(OAB/RN 479-A)
INVESTIGADAS: Rosalba Ciarlini Rosado e Nayara Gadelha de Oliveira
ADVOGADOS: Luiz Antonio Pereira de Lira (OAB/RN 11663), Francisco Galdino de Andrade Neto (OAB/RN
11624), Pedro Paulo Harper Cox (OAB/RN 13516), Hindenberg Fernandes Dutra (OAB/RN 3838) e José Augusto
Delgado (OAB/RN Nº 7.490).
INTIMAÇÃO
Em cumprimento ao que restou determinado na r. decisão de fls. 2.776/2.777, bem como ao que prescreve o art.
22, inciso X, da Lei Complementar nº 64/90, INTIMO ambas as partes, por meio da regular publicação do
presente ato no Diário de Justiça Eletrônico – DJE -, para, no prazo comum de dois dias, oferecerem alegações
finais no presente feito.
Mossoró-RN, 13 de Março de 2018.
Luiz Sérgio Monte Pires
Analista Judiciário – TRE/RN
Chefe de Cartório da 33ª Zona Eleitoral

35ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO: 73-07.2017.6.20.0035 (Protocolo nº 22.619/2017)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
REQUERIDO (A): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
MUNICÍPIO: APODI/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de prestação de contas anual partidária, referente ao exercício financeiro de 2016 do
Partido da República, agremiação municipal de Apodi-RN.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas e, posteriormente, citada para justificar a
inadimplência, no entanto, permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário, juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais e emitiu parecer pela não prestação das contas (fls. 10/12).
Com vista dos autos, o Ministério Público opinou, às fls. 13/13v, pela declaração de não prestação das contas.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
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Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
(...)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória do Partido da República de Apodi/RN
relativas ao exercício financeiro do ano de 2016 e, por consequência, determino a suspensão, com perdas, do
repasse das cotas do fundo partidário, até que seja sanada a omissão, tudo nos termos do art. 37-A da Lei nº
9.096/95 c/c o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Com o trânsito em julgado, proceda-se com os registros e providências previstos no art. 60 da Res. TSE nº
23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 13 de março de 2018.
Tathiana Freitas de Paiva Macedo
Juíza da 35ª Zona Eleitoral/RN

PROCESSO: 79-14.2017.6.20.0035 (Protocolo nº 22.613/2017)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
REQUERIDO (A): PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B
MUNICÍPIO: APODI/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de prestação de contas anual partidária, referente ao exercício financeiro de 2016 do
Partido Comunista do Brasil, agremiação municipal de Apodi-RN.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas e, posteriormente, citada para justificar a
inadimplência, no entanto, permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário, juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais e emitiu parecer pela não prestação das contas (fls. 10/13).
Com vista dos autos, o Ministério Público opinou, às fls. 14/14v, pela declaração de não prestação das contas.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
(...)
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Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória do Partido Comunista do Brasil de
Apodi/RN relativas ao exercício financeiro do ano de 2016 e, por consequência, determino a suspensão, com
perdas, do repasse das cotas do fundo partidário, até que seja sanada a omissão, tudo nos termos do art. 37-A
da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Com o trânsito em julgado, proceda-se com os registros e providências previstos no art. 60 da Res. TSE nº
23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 13 de março de 2018.
Tathiana Freitas de Paiva Macedo
Juíza da 35ª Zona Eleitoral/RN

PROCESSO: 83-51-14.2017.6.20.0035 (Protocolo nº 22.609/2017)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
REQUERIDO (A): PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
MUNICÍPIO: APODI/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de prestação de contas anual partidária, referente ao exercício financeiro de 2016 do
Partido Republicano Progressista, agremiação municipal de Apodi-RN.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas e, posteriormente, citada para justificar a
inadimplência, no entanto, permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário, juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais e emitiu parecer pela não prestação das contas (fls. 10/12).
Com vista dos autos, o Ministério Público opinou, às fls. 13/13v, pela declaração de não prestação das contas.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
(...)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória do Partido Republicano Progressista
de Apodi/RN relativas ao exercício financeiro do ano de 2016 e, por consequência, determino a suspensão, com
perdas, do repasse das cotas do fundo partidário, até que seja sanada a omissão, tudo nos termos do art. 37-A
da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Com o trânsito em julgado, proceda-se com os registros e providências previstos no art. 60 da Res. TSE nº
23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 13 de março de 2018.
Tathiana Freitas de Paiva Macedo
Juíza da 35ª Zona Eleitoral/RN
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PROCESSO: 86-06.2017.6.20.0035 (Protocolo nº 22.606/2017)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
REQUERIDO (A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
MUNICÍPIO: APODI/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de prestação de contas anual partidária, referente ao exercício financeiro de 2016 do
Partido Social Democrático, agremiação municipal de Apodi-RN.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas e, posteriormente, citada para justificar a
inadimplência, no entanto, permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário, juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais e emitiu parecer pela não prestação das contas (fls. 10/12).
Com vista dos autos, o Ministério Público opinou, às fls. 13/13v, pela declaração de não prestação das contas.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
(...)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória do Partido Social Democrático de
Apodi/RN relativas ao exercício financeiro do ano de 2016 e, por consequência, determino a suspensão, com
perdas, do repasse das cotas do fundo partidário, até que seja sanada a omissão, tudo nos termos do art. 37-A
da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Com o trânsito em julgado, proceda-se com os registros e providências previstos no art. 60 da Res. TSE nº
23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 13 de março de 2018.
Tathiana Freitas de Paiva Macedo
Juíza da 35ª Zona Eleitoral/RN

DECISÕES E DESPACHOS

Processo n º 92-18.2014.6.20.0035
Espécie: Inquérito Policial (SADP 24.071/2014)
Indiciado(a): LIDEAN LUIZ DE SOUSA
DECISÃO
Vistos etc.
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Não havendo motivo para discordar da promoção de arquivamento formulada pelo Ministério Público Eleitoral,
HOMOLOGO o pedido de arquivamento do presente Inquérito Policial, nos termos do art. 18 do CPP.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I. Preclusa esta decisão e após as providências de praxe, arquivem-se.
Apodi/RN, 13 de março de 2018.
Tathiana Freitas de Paiva Macedo
Juíza Eleitoral da 35ª Zona/RN

44ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

AÇÃO PENAL Nº 10-86.2016.6.20.0044
PROTOCOLO Nº 2.463/2016. CLASSE 4.
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DENUNCIADO: DALVANILSON JOSÉ DA SILVA.
PROCEDÊNCIA: LAGOA SALGADA/RN.

SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de ação penal no qual o Ministério Público Eleitoral denuncia DALVANILSON JOSÉ DA SILVA, nos
autos qualificado, pela prática da conduta ilícita tipificada no art. 289 da Lei n.º 4.737/1965.
Expedido mandado de citação, restou constatado que o réu havia falecido, fls. 22/22-v.
Juntada de certidão de óbito (fl. 41).
Ao final, o Ministério Público pediu a extinção da punibilidade, em virtude do óbito.
É o breve Relatório. Passo a decidir.
O Código Penal, no art. 107, inciso I, estabelece que a punibilidade do acusado é extinta em caso de morte.
Observe-se abaixo:
“Extinção da punibilidade
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pela morte do agente;
(...)”
Por sua vez, o Código de Processo Penal, em seu art. 62, estabelece o seguinte:
“Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o
Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. ”
No caso em questão, juntada a certidão de óbito do acusado e ouvido o Ministério Público, nada mais há o que
se perquirir com relação a punibilidade do agente, que não mais poderá ser punido.
Isto posto, com fundamento nos artigos 107 do C.P. e 62 do C.P.P., DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
DALVANILSON JOSÉ DA SILVA, em razão do óbito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em
julgado, procedam-se às anotações necessárias e arquivem-se os autos, dando-se baixa nos registros e
observando-se as cautelas legais. Cumpra-se.
Monte Alegre/RN, 07 de março de 2018.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 568-58.2016.6.20.0044
CLASSE 26. PROTOCOLO Nº 89.287/2016.
INTERESSADO: SEVERINO MAURICIO DE SOUZA.
ADVOGADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA, OAB/RN 5835D.
SENTENÇA
Vistos etc.
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Trata-se de processo administrativo, aberto em virtude de identificação de irregularidades referentes às contas
relativas à arrecadação e aplicação de recursos nas Eleições Municipais de 2016, relativas ao candidato a
vereador SEVERINO MAURICIO DE SOUZA.
Foram juntados aos autos o relatório de indícios de irregularidades às fls. 03.
Devidamente intimado, o candidato prestou informações, justificando as supostas irregularidades às fls. 07/08,
juntando documentação às fls. 09/10.
Às fls. 14 foi certificado pelo Cartório Eleitoral acerca da aprovação das contas respectivas e arquivamento das
mesmas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou, ao final, pelo arquivamento do feito, solicitando, no entanto,
o envio de ofício ao órgão de controle do programa Bolsa Família, para reavaliar concessão eventualmente
irregular de benefício, a pessoa com suposta capacidade econômica.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Compulsando-se os autos, vê-se que as contas foram apresentadas e julgadas aprovadas, conforme prescreve a
legislação eleitoral que rege a matéria, Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.463/15, razão pela qual o
Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Das irregularidades identificadas inicialmente neste processo administrativo, não restou, ao final, devidamente
comprovada nenhuma que pudesse ser atribuída ao candidato interessado. De fato, na ocasião em que o
doador, constituído em pessoa jurídica, presta serviços ao candidato, inclusive com a emissão de nota fiscal,
sendo este doador beneficiário do programa bolsa família, há que se perquirir se o órgão de controle do
programa social está adotando as vias adequadas para a concessão do benefício; não se constituindo, tal fato,
no entanto, um ilícito eleitoral.
Portanto, conforme solicitado pelo Ministério Público, este Juízo, para fins de controle administrativo pelo órgão
responsável, pode oficiá-lo recomendado a revisão de tal benefício, dada a suposta irregularidade.
Assim sendo, diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com base no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, determinado, contudo, que o Cartório Eleitoral oficie o Ministério do Desenvolvimento Social para
reavaliar a concessão do benefício a Janaína Maria do Nascimento, CPF n.º 012.111.234-99, enviando-se cópias
das fls. 01/03, 07/10 e 20/21, assim como da presente sentença, para a devida análise. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos,
observando-se as cautelas legais. Cumpra-se.
Monte Alegre/RN, 07 de março de 2018.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 583-27.2016.6.20.0044
CLASSE 26. PROTOCOLO Nº 89.302/2016.
INTERESSADO: ALEXSANDRO TARGINO DA SILVA.
ADVOGADO: SERGIO EMMANUEL CAMPOS FEITOSA, OAB/RN 12.885.
PROCEDÊNCIA: LAGOA SALGADA/RN
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo, aberto em virtude de identificação de irregularidades referentes às contas
relativas à arrecadação e aplicação de recursos nas Eleições Municipais de 2016, relativas ao candidato a
prefeito ALEXSANDRO TARGINO DA SILVA.
Foram juntados aos autos o relatório de indícios de irregularidades às fls. 03.
Devidamente intimado, o candidato prestou informações, justificando as supostas irregularidades às fls. 06,
juntando documentação às fls. 07/09.
Às fls. 26 foi certificado pelo Cartório Eleitoral acerca da desaprovação das contas respectivas e arquivamento
das mesmas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou, ao final, pelo arquivamento do feito, solicitando, no entanto,
o envio de ofício ao órgão de controle do programa Bolsa Família, para reavaliar concessão eventualmente
irregular de benefício, a pessoa com suposta capacidade econômica.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Compulsando-se os autos, vê-se que as contas foram apresentadas e julgadas aprovadas, conforme prescreve a
legislação eleitoral que rege a matéria, Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.463/15, razão pela qual o
Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Das irregularidades identificadas inicialmente neste processo administrativo, não restou, ao final, devidamente
comprovada nenhuma que pudesse ser atribuída ao candidato interessado. De fato, na ocasião em que o
doador, constituído em pessoa jurídica, presta serviços ao candidato, inclusive com a emissão de nota fiscal,
sendo este doador beneficiário do programa bolsa família, há que se perquirir se o órgão de controle do
programa social está adotando as vias adequadas para a concessão do benefício; não se constituindo, tal fato,
no entanto, um ilícito eleitoral.
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Portanto, conforme solicitado pelo Ministério Público, este Juízo, para fins de controle administrativo pelo órgão
responsável, pode oficiá-lo recomendado a revisão de tal benefício, dada a suposta irregularidade.
Assim sendo, diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com base no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, determinado, contudo, que o Cartório Eleitoral oficie o Ministério do Desenvolvimento Social para
reavaliar a concessão do benefício a Janaína Maria do Nascimento, CPF n.º 012.111.234-99, enviando-se cópias
das fls. 01/03, 06/09, 34, assim como da presente sentença, para a devida análise. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos,
observando-se as cautelas legais. Cumpra-se.
Monte Alegre/RN, 07 de março de 2018.

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

NOTÍCIA-CRIME n.º 33-95.2017.6.20.0044
PROTOCOLO N.º 19.536/2017
NOTICIANTE: AIRTON COSTA FILHO, OAB/RN n.º 8909.
NOTICIADO: LUIZ SÉRGIO NASCIMENTO DOS SANTOS.
Advogado: DANIEL MONTEIRO DA SILVA, OAB/RN N.º 5.835.

DECISÃO

Vistos, etc.
Trata-se de notícia de ilícito eleitoral, na qual o NOTICIANTE, AIRTON COSTA FILHO, informou ato com “grave
erro processual” ou “fraude”, posto que fora juntada uma procuração dando-lhe poderes para advogar nos autos
da PRESTAÇÃO DE CONTAS n.º 476-80.2016.6.20.0044, não obstante o mesmo alegar não ter sido contrato
para advogar em benefício do NOTICIADO, LUIZ SÉRGIO NASCIMENTO DOS SANTOS, no citado processo.
Conferido prazo para manifestação, o NOTICIADO deixou transcorrê-lo in albis. Aprazada e realizada audiência,
aos 23.01.2018, na qual o denunciado apresentou suas justificativas, o termo foi juntado às fls. 22/23.
Após, o Ministério Público, instado a se pronunciar, manifestou-se no sentido de haver a necessidade de
aprofundamento das investigações, pugnando, para tanto, pela requisição de inquérito a Polícia Federal para
apuração de eventual crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.
De fato, o art. 350 do Código Eleitoral estabelece que “Art. 350. Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais: Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular.”Não há, nos
autos, a princípio, elementos que permitam descartar por completo a hipótese formulada pelo NOTICIANTE.
Quanto ao fato de o noticiado, em audiência, ter atribuído a responsabilidade pela assinatura da procuração ao
presidente da agremiação, sr. José Ávila, é algo a ser melhor elucidado em sede investigatória.
Havendo, portanto, indícios de cometimento de ato ilícito, DEFIRO o pleito do MINISTÉRIO PÚBLICO, e
determino o encaminhamento dos autos a Polícia Federal, requisitando a abertura de INQUÉRITO POLICIAL
para apuração de eventual delito do art. 350 do Código Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumprase.
Monte Alegre, RN, 05.03.2018.

ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
INQUÉRITO POLICIAL n.º 47-79.2017.6.20.0044 (DENÚNICA)
PROTOCOLO N.º 26.508/2017 (IPL N.º 0624/2014 – DPF/RN)
INDICIADOS: LUCIENE MARIA CUSTÓDIO DA SILVA, FRANCISCO CARLOS CUSTÓDIO DA SILVA,
EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR, JOSÉ MEDEIROS DE FERREIRA, ANA CATARINA DA SILVA
QUEIROZ, LIDIANE ELOI DA COSTA PAULINO E THIAGO WELLYNTON ARAÚJO DA SILVA.
Municípios de procedência: BREJINHO/RN, LAGOA SALGADA/RN e outro.
DECISÃO
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Vistos, etc.
Trata-se de DENÚNCIA CRIMINAL, formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em atuação perante a 44ª ZONA
ELEITORAL – MONTE ALEGRE/RN, em decorrência de INQUÉRITO POLICIAL, apurado pela POLÍCIA
FEDERAL, no qual se investigou supostas práticas ilícitas consistentes em falsificação de guias de autorizações
de consultas e exames, em benefício de pessoas de fora do município de Macaíba/RN, referente a um convênio
entre a Prefeitura de Macaíba e o Hospital Liga Norteriograndense Contra o Câncer. Tais falsificações teriam
ocasionado um grave prejuízo aos cofres municipais, em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Inicialmente o feito tramitou junto a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, vindo, em razão de pedido do
Ministério Público Federal (fls. 228/235), a ser decidido pelo MM. Juiz Federal pelo declínio de competência a
este Juízo, em razão da finalidade eleitoral, além do fato de os delitos haverem sido supostamente cometidos,
em sua maioria, nos municípios de Lagoa Salgada e Brejinho, integrantes desta 44ª Zona.
Ao final, o órgão do Ministério Público em atuação perante esta 44ª Zona protocolou denúncia contra os
indiciados.
Vieram, então, os autos conclusos.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
De fato, a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral segue no sentido de que esta Justiça
Especializada é competente para o processamento e julgamento dos crimes comuns que forem conexos ao
delito eleitoral, conforme se pode ver abaixo:
“Recurso em habeas corpus. Trancamento de ação penal. Crime de falsidade. Código eleitoral, art. 350. Crimes
conexos. Competência. Alegação de ausência de dolo. Necessidade de exame aprofundado de provas. Habeas
corpus. Impossibilidade. 1. A fixação inicial da competência se verifica a partir dos fatos narrados na peça
acusatória. Afirmado que a falsificação de documentos visou permitir a doação de bens com propósitos eleitorais,
a Justiça Eleitoral é competente para o processamento da ação penal. 2. Na linha da jurisprudência deste
Tribunal ‘É da competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes
forem conexos. [...] 3. Não é inepta a denúncia que descreve fatos que, em tese, configuram crime eleitoral. 4. A
veracidade e a confirmação dos fatos apontados na denúncia, inclusive no que tange ao dolo e propósitos
eleitorais indicados pela acusação, são matéria a serem solvidas na instrução processual. 5. [...]”. (Ac. de
15.5.2014 no RHC nº 33425, rel. Min. Henrique Neves; no mesmo sentido o Ac de 1.7.2008 no HC nº 592, rel.
Min. Caputo Bastos).
No caso sob exame, o Ministério Público acusa o denunciado THIAGO WELLYNTON ARAÚJO DA SILVA de
praticar o crime do art. 354 do Código Eleitoral (Art. 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento
público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais: Pena - a cominada à falsificação ou à
alteração.), enquanto todos os denunciados são acusados do delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal.
Compulsando-se os autos, constata-se que há justa causa para a abertura da ação penal, posto que existem
indícios suficientes da autoria e materialidade dos delitos, consubstanciada em farta documentação coletada no
inquérito e em diversos depoimentos prestados perante a autoridade policial, inclusive quanto a identificada
finalidade eleitoral.
Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. Citem-se os acusados LUCIENE
MARIA CUSTÓDIO DA SILVA, FRANCISCO CARLOS CUSTÓDIO DA SILVA, EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA
JÚNIOR, JOSÉ MEDEIROS DE FERREIRA, ANA CATARINA DA SILVA QUEIROZ, LIDIANE ELOI DA COSTA
PAULINO E THIAGO WELLYNTON ARAÚJO DA SILVA a fim de que os mesmos, por escrito e por meio de
advogado legalmente habilitado, apresentam DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, caput,
do Código de Processo Penal c/c art. 359, parágrafo único, do Código Eleitoral, podendo, nesta ocasião, arguir
preliminares e alegar tudo o que interessa a defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as (art. 396-A, caput, do CPP). Publique-se. Registre-se.
Expeçam-se cartas precatórias para citação dos réus que residem em outra Zona Eleitoral. Cumpra-se.
Monte Alegre, RN, 16.02.2018.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral

47ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

INTIMAÇÃO
Processo n° 39-06.2011.6.20.0047
Espécie: Ação Penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
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Réus: Márcio Amorim Salvino e outros
Advogado: Luciano Caldas Cosme (OAB/RN 7089)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Penal interposta pelo Ministério Público Eleitoral em que figuram como Réus Márcio Amorim
Salvino, Maria da Guia Silva de Souza e José Hélio Teixeira de Souza.
Conforme se depreende dos autos, o Réu Maria da Guia Silva de Souza, após cumprir as condições impostas
para a suspensão condicional do processo, teve sua punibilidade extinta nos termos da Sentença de fls. 325.
No que diz respeito ao Réu José Hélio Teixera de Souza, foi expedida Carta precatória às fls. 346 para que
responda aos termos da acusação.
Já o Réu Márcio Amorim Salvino, conforme Certidão de fls. 344, também cumpriu todas as condições da
suspensão condicional do processo, tendo o Ministério Público Eleitoral se manifestado pela declaração da
extinção de punibilidade em parecer ministerial de fls. 347.
É, em suma, o Relatório. Decido.
Na verdade, o art. 89 da Lei nº 9.099/95, que trata da suspensão do processo, refere-se , em seu § 5º, a extinção
da punibilidade pelo decurso do prazo de suspensão, assim disponho:
“ Art. 89.
...
§ 5º. Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.”
Do exame dos autos, verifica-se que decorreu o prazo de dois anos estipulado em decisão deste juízo para o réu
Márcio Amorim Salvino. Observa-se, outrossim que em nenhum momento houve revogação do benefício. Assim,
inapelavelmente, presentes as condições para a declaração da extinção da punibilidade.
Isto posto, reconheço a ocorrência da hipótese prevista no § 5º do art. 89 da Lei 9.099/95, pelo que declaro a
extinção da punibilidade do réu MÁRCIO AMORIM SALVINO.
Quanto ao Réu José Hélio Teixeira de Souza, aguarde-se a apresentação da defesa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Pendências/RN, 13/03/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
DECISÕES E DESPACHOS

INTIMAÇÃO
Proc. n° 507-91.2016.6.20.0047
Espécie: Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Investigante: Sigiloso
Advogado: Marcos Antônio Rodrigues de Santana (OAB/RN 12331)
Investigados: Sigiloso
Advogado: Abraão Luiz Filgueira Lopes (OAB/RN 9463) e Leonardo Dias de Almeida (OAB/RN 4856)
DESPACHO
Tendo em vista a manifestação das partes a respeito da documentação anexada aos autos, e nos termos do art.
22, X da Lei Complementar nº 64/90, intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados, para, querendo,
apresentar alegações finais no prazo comum de dois (02) dias.
Em seguida, vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apresentar suas alegações finais pelo mesmo
prazo.
Publique-se.
Pendências/RN, 13/03/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

51ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

EXECUCAO PENAL 39-81.2017.6.20.0062
EXECUÇÃO PENAL Nº 39-81.2017.6.20.0051
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PROTOCOLO N.º 12649/2017
APENADO(A): MICHELLE DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO(A)(S): ADEMAR AVELINO DE QUEIROZ SOBRINHO, OAB/RN 2040
SENTENÇA
Examinados os autos, tem-se que:
MICHELLE DA SILVA CORDEIRO, já qualificado(a) nos autos, foi condenado(a) a 22/02/2017 por infração ao
art. 289, do Código Eleitoral, à pena de reclusão de 01 (um) ano, substituída por prestação de serviço
comunitário pelo mesmo prazo, cuja denúncia foi recebida a 18/07/2012.
Instado a pronunciar-se sobre a prescrição, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração da extinção da
punibilidade, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, baseada no art. 109, V, c/c o
art. 110, § 1.º, do Código Penal, considerando os incisos I e IV, do art. 117, também do Código Penal.
Vieram-me os autos conclusos.
É a síntese do necessário.
Decido.
De fato, observo a ocorrência da extinção da punibibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na
modalidade retroativa, entre a data da denúncia e a prolação da sentença, porquanto decorridos mais de quatro
anos nesse interregno, com fundamento nos arts. 109, V, c/c o art. 110, § 1.º, do Código Penal.
Isto posto, declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em favor do(a) apenado(a) MICHELLE DA SILVA
CORDEIRO, nos termos dos arts. 107, IV, do Código Penal .
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias no cadastro nacional de eleitores e proceda-se à
baixa no nome do(a) condenado(a) no sistema com arquivamento dos autos.
São Gonçalo do Amarante(RN), 06 de março de 2018.
Denise Lea Sacramento Aquino
Juíza Eleitoral em substituição

58ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Ação de Investigação Judicial Eleitoral 709-35.2016.6.20.0058
Investigantes: COLIGAÇÃO BARAÚNA TRABALHO E RECONSTRUÇÃO
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE BARAÚNA DO PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Advogados: Marcos Lanuce Lima Xavier (OAB/RN 3292)
Martha Ruth Xavier Duarte do Rosário (OAB 15777/RN)
Investigados: MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
JOSÉ FLÁVIO MATIAS
Advogados: Francisco Marcos de Araújo (OAB/RN 2359)
R. hoje.
Pela regular publicação do presente despacho, intimo os investigados para oferecerem, no prazo de três (03)
dias, contrarrazões ao recurso interposto pelos investigantes.
Juntadas as contrarrazões ou decorrido in albis o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao TRE-RN
para fins de apreciação do referido recurso.
Cumpra-se.
Mossoró-RN, 09 de março de 2018.
Paulo Luciano Maia Marques
Juiz da 58ª Zona Eleitoral
Ação de Investigação Judicial Eleitoral 708-50.2016.6.20.0058
Investigantes: COLIGAÇÃO BARAÚNA TRABALHO E RECONSTRUÇÃO
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE BARAÚNA DO PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Advogados: Marcos Lanuce Lima Xavier (OAB/RN 3292)
Martha Ruth Xavier Duarte do Rosário (OAB 15777/RN)
Investigados: MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
JOSÉ FLÁVIO MATIAS
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Advogados: Francisco Marcos de Araújo (OAB/RN 2359)
R. hoje.
Pela regular publicação do presente despacho, intimo os investigados para oferecerem, no prazo de três (03)
dias, contrarrazões ao recurso interposto pelos investigantes.
Juntadas as contrarrazões ou decorrido in albis o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao TRE-RN
para fins de apreciação do referido recurso.
Cumpra-se.
Mossoró-RN, 09 de março de 2018.
Paulo Luciano Maia Marques
Juiz da 58ª Zona Eleitoral
Ação de Investigação Judicial Eleitoral 707-65.2016.6.20.0058
Investigantes: COLIGAÇÃO BARAÚNA TRABALHO E RECONSTRUÇÃO
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE BARAÚNA DO PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Advogados: Marcos Lanuce Lima Xavier (OAB/RN 3292)
Martha Ruth Xavier Duarte do Rosário (OAB 15777/RN)
Investigados: MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
JOSÉ FLÁVIO MATIAS
Advogados: Francisco Marcos de Araújo (OAB/RN 2359)
R. hoje.
Pela regular publicação do presente despacho, intimo os investigados para oferecerem, no prazo
dias, contrarrazões ao recurso interposto pelos investigantes.
Juntadas as contrarrazões ou decorrido in albis o prazo sem manifestação, remetam-se os autos
para fins de apreciação do referido recurso.
Cumpra-se.
Mossoró-RN, 09 de março de 2018.
Paulo Luciano Maia Marques
Juiz da 58ª Zona Eleitoral
Processo nº: 444-33.2016.6.20.0058 (Ação de Investigação Judicial Eleitoral)
Apenso: processo nº 445-18.2016.6.20.0058 (Representação)
Demandante: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
Advogados: Francisco Marcos de Araújo (OAB/RN 2359)
Samya Gabryella Lopes de Araújo (OAB/RN 11696/RN)
Demandados: LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
ADAUTO BEZERRA NETO
Advogados: Wellington de Carvalho Costa Filho (OAB/RN 5921)
José Luiz Carlos de Lima (OAB/RN 2709)
R. hoje.
Pela regular publicação do presente despacho, intimo os investigados para oferecerem, no prazo
dias, contrarrazões ao recurso interposto pelos investigantes.
Juntadas as contrarrazões ou decorrido in albis o prazo sem manifestação, remetam-se os autos
para fins de apreciação do referido recurso.
Cumpra-se.
Mossoró-RN, 09 de março de 2018.
Paulo Luciano Maia Marques
Juiz da 58ª Zona Eleitoral

de três (03)
ao TRE-RN

de três (03)
ao TRE-RN

Processo nº: 1-48.2017.6.20.0058 (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo)
Demandante: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
Advogados: Francisco Marcos de Araújo (OAB/RN 2359)
Samya Gabryella Lopes de Araújo (OAB/RN 11696/RN)
Demandados: LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
ADAUTO BEZERRA NETO
Advogados: Wellington de Carvalho Costa Filho (OAB/RN 5921)
José Luiz Carlos de Lima (OAB/RN 2709)
Anaxímenes da Silva Bezerra (OAB/RN 6.932)
R. hoje.
Pela regular publicação do presente despacho, intimo os impugnados para oferecerem, no prazo de três (03)
dias, contrarrazões ao recurso interposto pelos impugnantes.
Juntadas as contrarrazões ou decorrido in albis o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao TRE-RN
para fins de apreciação do referido recurso.
Cumpra-se.
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Mossoró-RN, 09 de março de 2018.
Paulo Luciano Maia Marques
Juiz da 58ª Zona Eleitoral

69ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 357-44.2016.6.20.0069
PROTOCOLO SADP N.º: 63.833/2016
REQUERENTE: 69ª ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: AMANDA GURGEL DE FREITAS, CANDIDATA
REQUERIDO: IRANILDO BARRETO DE MELO, DOADOR
ADVOGADOS:BRENO
COLARES
SOARES
OAB-SP 294.272
ANA LÚCIA MARCHIORI – OAB-SP 231.020

FIGUEIREDO

ALVES

-

SENTENÇA
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DOAÇÃO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. VALOR DOADO INFERIOR A 10% DO RENDIMENTO
BRUTO DO DOADOR. INOCORRÊNCIA DE ILICITUDE.
I – RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado a partir de informação do Tribunal Superior Eleitoral acerca
de indícios de irregularidade na doação feita pelo Sr. Iranildo Barreto de Melo a Sra. AMANDA GURGEL DE
FREITAS, candidata a vereadora pelo PSTU, registrada sob o nº 17612, CNPJ 25.440.742/0001-69.
A doação deu-se no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme apurado em cruzamento de dados que
evidenciou situação de doador inscrito como beneficiário de programa social governamental, indicando falta de
capacidade econômica do doador, de acordo com o relatório SPCE WEB – Prestação de Contas Eleitorais 2016.
Instado a se pronunciar, o Parquet requereu diligências no sentido de que fosse intimado o doador a se
manifestar sobre o indício de irregularidade identificado, bem como acerca da origem do recurso doado – com
apresentação de prova material da capacidade financeira de realizar a doação e comprovação da existência de
outras fontes de renda que não lhe decorressem do trabalho, se fosse o caso. Solicitou ainda a intimação da
prestadora de contas para que também se manifestasse sobre o assunto.
As diligências no sentido de localizar o doador foram em vão. A candidata veio, através do seu advogado, em
atendimento às diligências requeridas pela representante do Ministério Público Eleitoral, (fls. 16/18) elucidar, em
síntese, que a doação não foi financeira, mas estimada em dinheiro, na forma de elaboração de um jingle para a
campanha, conforme recibo eleitoral e contrato de doação, pugnando pela improcedência da representação,
tendo promovido a juntada do material comprobatório do alegado.
À vista da documentação acostada, o Representante do Ministério Público Eleitoral, em nova manifestação (fls.
20/21), aduziu, resumidamente que a doação se deu na forma estimável em dinheiro, tendo consistido na criação
de um jingle, avaliado em R$ 1.000,00, abaixo, portanto, do limite de R$ 80.000,00, imposto pela norma em
vigor, opinando pela legalidade da doação e pugnando pelo arquivamento destes autos.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Lei n.º 9.504/97, em seus art. 23, §§ 1º e 2º, aduz que:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) (g.n.)
§ 2º As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante
recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no § 6o do art. 28. (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)
Há ainda a aplicabilidade do dispositivo regulamentada para as Eleições 2016 por meio dos arts 21 e . 53 da
Resolução-TSE n.º 23.463/2015. Veja-se:
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 045

Natal, quarta-feira, 14 de março de 2018

Página 54

Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
Art. 53. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou instrumento de
doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou
partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de bens
cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou atividades
econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser realizada mediante a comprovação
dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação
da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios de provas
lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da
prestação de contas. (g.n.)
Da apuração realizada pelo Ministério Público, depreende-se que a doação estimável em dinheiro foi realizada
por pessoa física para candidata concorrente às Eleições 2016, razão pela qual se deve observar o disposto no
art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97 e nos arts. 21, § 2º e 53 da Res.-TSE nº 23.463/2015.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, pelas razões acima alinhadas, e em consonância com o Parecer do Ministério Público
Eleitoral, lanço a presente sentença para julgar pela legalidade da doação sob exame, por ausência de estar de
acordo com o contido no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97 e arts. . 21, § 2º e 53 da Res.-TSE nº
23.463/2015.
Registre-se. Intime-se.
Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as
cautelas legais.
Natal/RN, 8 de março de 2018.
IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 69ª ZE – Natal/RN

EDITAIS

E D I T A L Nº 011/2018
PARTIDOS POLÍTICOS. DIRETÓRIOS/COMISSÕES MUNICIPAIS.
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
Prazo para impugnação: 03 (três) dias.
O Excelentíssimo Senhor, Dr. IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS, MM. Juiz Eleitoral da 69ª Zona
Eleitoral de Natal, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial ao
Ministério Público e aos demais Partidos Políticos, em cumprimento ao art. 32, §4º, da Lei n.º 9.096/95, e art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, a relação de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis
que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
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1) Partido Trabalhista Cristão - PTC, Comissão Provisória do Município de Natal/RN. Presidente: Jefferson
Garrido de Araújo Neto;
Dado e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 69ª Zona Eleitoral, aos 07 (sete) dias do mês de março do
ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, Thiago Marques da Costa, Servidor da 69ª Zona Eleitoral de Natal/RN, o fiz
expedir e vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS
Juiz da 69ª Zona Eleitoral, Natal/RN
EDITAL Nº 012/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS, Juiz Eleitoral desta 69ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO que o Partido da Unidade Popular – UP- , partido em formação, submeteu a este Juízo, sob o
protocolo SADP n.º 2.863/2018, listagem para conferência de apoiadores à criação de partido político, na forma
da lei, contendo 421 assinaturas de apoiamento, podendo sofrer impugnação de qualquer interessado, no prazo
de 5 dias (Res. TSE n.º 23.465/2015).
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 oito dias do mês de março do ano
de dois mil e dezoito. Eu,
Kátia Costa Pereira, Chefe do Cartório da 69ª Zona Eleitoral, preparei e conferi
o presente Edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos
Juiz Eleitoral da 69ª ZE/RN
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