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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Processo 0601131-67.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 0601131-67.2018.6.20.0000 ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato,
Cargo - Deputado Estadual REQUERENTE: ELIABE MARQUES DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE:
CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946,
LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465, PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B RELATOR: JUIZ
RICARDO TINOCO DE GOES
RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - DESNECESSIDADE DE
INTEGRAÇÃO - DESPROVIMENTO.
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Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 275, I e II, do Código Eleitoral, no que segue a
prescrição normativa que emana do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Desnecessária a integração do julgado ante a ausência de qualquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de
declaração.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em negar provimento aos
embargos de declaração, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e
comunicações.
Natal/RN, 12 de março de 2019.
Juiz RICARDO TINOCO DE GOES - RELATOR

ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ESPECIAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 39-74.2016.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
RECORRENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/RN, POR SEU ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADOS: JOSÉ ROSSITER ARAÚJO BRAULINO E OUTROS
DECISÃO
O Diretório Estadual Do Partido da República – PP/RN, devidamente qualificado nos autos, interpôs Recurso
Especial Eleitoral (fls. 301/312), em face do Acórdão nº 13/2019 desta Corte (fls. 281/294), que, à unanimidade
de votos, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, desaprovou suas contas
alusivas ao exercício financeiro de 2015, com a suspensão das cotas do Fundo Partidário pelo período de 04
(quatro) meses, nos termos dos arts. 45, IV, "a" c/c art. 48 da Resolução TSE nº 23.432/2014, c/c o art. 37, § 3º,
da Lei nº 9.096/95 (redação anterior à Lei nº 13.165/2015). Foi determinado, ainda, de acordo com o art. 22 da
Resolução TSE nº 23.432/2014, que seja aplicado na criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, cumulativamente, no exercício subsequente ao trânsito em julgado
desta decisão, o valor não empregado no exercício financeiro de 2015, correspondente a R$ 11.125,72 (onze
mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), acrescidos de 2,5% do total dos recursos do fundo
partidário recebidos no exercício anterior.
Em termos gerais, o apelo informa que o acórdão regional violou os arts. 11, 45, inciso IV, "a" e 48, da Resolução
TSE nº 23.432/2014, o art. 28, IV, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e o art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95.
Solicitou, ainda, o recebimento do recurso especial com efeito suspensivo, a fim de não impedir o repasse de
quotas do Fundo Partidário, enquanto a decisão não transitar em julgado.
Por fim, requereu a aprovação das contas com ressalva, ou, subsidiariamente, caso mantida a desaprovação das
contas, que possa ser reduzida a penalidade imposta, aplicando-a no mínimo legal de 01 (um) mês de
suspensão das cotas do fundo partidário.
É o relatório. Passo à análise dos requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso, porquanto manejado contra decisão cuja publicação se deu no
dia 20/02/2019 (fl. 295), sendo interposto no dia 25/02/2019 (fl. 301), observando, assim, o §1º, do art. 276, do
Código Eleitoral.
No tocante aos demais pressupostos gerais de admissibilidade - cabimento, legitimidade, interesse, regularidade
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo –, o apelo os preenche de forma satisfatória.
Acerca dos permissivos legais, considero atendido o descrito na alínea "a" e "b", inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral.
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Sob o fundamento da alínea "a" do citado dispositivo, a pretensão recursal firma-se em suposta ofensa aos arts.
11, 45, inciso IV, "a" e 48, da Resolução TSE nº 23.432/2014, ao art. 28, IV, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e
ao art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95
Logo, explanada a dita questão jurídica, debatida e julgada por esta Corte, vislumbro plausível a abertura da via
especial, com fulcro na alínea "a", inciso I, do art. 276 do Código Eleitoral, a fim de permitir a apreciação do tema
pela Instância Superior.
Quanto ao pedido de aplicação do efeito suspensivo ao recurso, identifico haver expressa disposição legal
(1)
prevista no art. 37, § 4º da Lei nº 9.096/95 , portanto defiro tal pleito.
Assim, diante de tudo o que aqui exposto, admito o recurso especial, com efeito suspensivo, em face do que
dispõe o art. 276, I, "a", do Código Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao e. Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
Natal/RN, 12 de março de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
(1) Lei nº 9.096/95: Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
o
§ 4 Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários caberá
recurso para os Tribunais Regionais Eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual
deverá ser recebido com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO CRIMINAL Nº 89-58.2014.6.20.0069
PROCEDÊNCIA:
NATAL – RN (69ª ZONA ELEITORAL)
RECORRENTE: ADENÚBIO DE MELO GONZAGA
ADVOGADO:
DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
Adenúbio de Melo Gonzaga interpôs Recurso Especial (fls. 261/270), em face dos Acórdãos nº 371/2018 e nº
15/2019 desta Corte (fls. 217/225 e 255/258, respectivamente), que, à unanimidade de votos, em consonância
com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, deu provimento parcial ao recurso interposto, reformando a
decisão a quo para afastar o reconhecimento da circunstância judicial relativa aos motivos, e reduzir a pena
fixada para 1 ano e 9 meses de reclusão, e, nos mesmos parâmetros de redução, a pena de multa.
Os embargos foram desprovidos, à unanimidade de votos.
Em termos gerais, o recorrente defendeu, no apelo, que o acórdão regional violou o disposto no art. 299 da Lei
4.737/1965 - Código Eleitoral.
Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para absolver o réu, ora Recorrente, na forma do art.
386, IV, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Passo à análise dos requisitos de admissibilidade.
Quanto à tempestividade, a decisão foi publicada no dia 22/02/2019 (fl. 259) e interposto o recurso em
27/02/2019 (fl. 261), estando satisfeito, pois, o § 1º do art. 276 do Código Eleitoral.
No tocante aos demais pressupostos gerais de admissibilidade – cabimento, legitimidade, interesse, regularidade
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo –, o apelo os preenche de forma integral.
Acerca dos permissivos legais, considero atendido o descrito na alínea "a", inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral.
Sob o fundamento da alínea "a" do citado dispositivo, a pretensão recursal firma-se em suposta ofensa ao art.
299, do Código Eleitoral, em face de alegada não configuração de materialidade e autoria quanto ao delito de
corrupção eleitoral.
Logo, vislumbro plausível a abertura da via especial, com fulcro na alínea "a", inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral, e, dessa forma permitir a apreciação do tema pela Instância Superior.
Ante o exposto, admito o recurso especial, em face do que dispõe o art. 276, I, "a", do Código Eleitoral.
Intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, ora Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao e. Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 12 de março de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
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RECURSO ESPECIAL NO RECURSO ELEITORAL Nº 114-63.2016.6.20.0049
PROCEDÊNCIA: UPANEMA – RN (49ª ZONA ELEITORAL – MOSSORÓ)
RECORRENTE: HIGOR TALISSON BEZERRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO:
ALUIZIO DELMIRO DA COSTA JUNIOR
RECORRIDA:
COLIGAÇÃO UPANEMA EM BOAS MÃOS
ADVOGADO:
ELISON ISACC DA SILVA PEREIRA
DECISÃO
HIGOR TALISSON BEZERRA DE OLIVEIRA interpôs Recurso Especial (fls. 219/237), em face dos Acórdãos de
nºs 359/2018 e 12/2019 desta Corte (fls. 164/180 e 211/216, respectivamente), que, à unanimidade de votos,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral; e, no mérito, por
maioria de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, deu provimento ao recurso,
a fim de desaprovar as contas do ora recorrente referentes às Eleições 2016.
Os embargos foram desprovidos à unanimidade.
Em termos gerais, o recorrente defende, no apelo, que o acórdão regional violou os §§2º e 2º-A, do art. 30 da Lei
9.504/97.
É, igualmente, perfilhada a existência de dissídio pretoriano entre o acórdão em exame e julgados do Tribunal
Superior Eleitoral e de outros Regionais.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar o acórdão e aprovar as contas com
ressalvas, no sentido de "restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 49ª Zona Eleitoral".
É o relatório. Passo à análise dos requisitos de admissibilidade.
No que concerne à tempestividade, tendo a decisão sido publicada no dia 13/02/2019 (fl. 217) e interposto o
recurso em 15/02/2019 (fl. 219), satisfeito o § 1º do art. 276 do Código Eleitoral.
No tocante aos demais pressupostos gerais de admissibilidade - cabimento, legitimidade, interesse, regularidade
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo –, o apelo os preenche de forma integral.
Acerca dos permissivos legais, considero atendido o descrito na alínea "a", inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral.
Sob o fundamento da alínea "a" do citado dispositivo, a pretensão recursal firma-se em suposta ofensa aos §§2º
e 2º-A, do art. 30 da Lei 9.504/97, no que concerne à aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Logo, vislumbro plausível a abertura da via especial, com fulcro na alínea "a", inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral, e, dessa forma permitir a apreciação do tema pela Instância Superior.
Por seu turno, quanto à tese de dissídio pretoriano (alínea "b", inciso I, art. 276, do Código Eleitoral), entendo
que a irresignação transpõe a prévia barreira admissional.
Eis que considero demonstrada possível disparidade jurisprudencial em face de arestos colacionados na
insurgência (fls. 229/236), em eventual similitude fática com a hipótese vertente, mediante a realização de breve
cotejo analítico, encerrando, ao meu sentir, potencial dissonância a ser reconhecida e dirimida pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
Diante do exposto, admito o Recurso Especial interposto, em face do que dispõe o art. 276, I, "a" e "b", do
Código Eleitoral
Intime-se a coligação recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao e. Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
Natal/RN, 12 de março de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente

PORTARIAS

PORTARIA Nº 69/2019 GP
Designa Juízes de Direito para as jurisdições das Zonas Eleitorais que especifica.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Casa; o art. 3º, § 2º da Resolução TSE
nº 21.009/2002 e o parágrafo único do art. 16 e §3º do art. 17 da Resolução TRE/RN nº 29/2015;
Considerando as informações constantes do Processo Administrativo Eletrônico – PAE de Protocolo nº
1784/2019,
RESOLVE:
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Art. 1º Designar os magistrados relacionados no quadro anexo para exercerem, em substituição, a jurisdição
eleitoral nos períodos e zonas eleitorais especificados, em virtude de afastamentos dos Juízes Titulares, de
acordo com a Resolução TRE/RN nº 29/2015, sendo devida a gratificação eleitoral correspondente aos juízes
substitutos, desde que não a percebam pelo exercício da jurisdição de outra Zona Eleitoral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 28 de fevereiro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Anexo da Portaria nº 69/2019 - GP
Quadro de substituições - Janeiro/2019
(PAE nº 1784/2019)
JANEIRO/2019
Zona Eleitoral
Juiz Eleitoral
Juiz Substituto
Período da Substituição
50ª Zona Eleitoral
Manuela de Alexandria Marcos José Sampaio de
07 a 16/01/2019
Fernandes Barbosa
Freitas Júnior
(Parnamirim/RN)
30ª Zona Eleitoral
Cristiany
Maria
de Gustavo Henrique Silveira
07 a 31/01/2019
Vasconcelos Batista
Silva
(Macau/RN)
6ª Zona Eleitoral
Peterson
Fernandes Niedja Fernandes dos Anjos
07 a 21/01/2019
Braga
e Silva
(Ceará-Mirim/RN)
46ª Zona Eleitoral
Romero Lucas Rangel Piccoli 07 a 21/01/2019
Cleudson de Araújo Vale
(Ceará-Mirim/RN)
Peterson Fernandes Braga 22 a 31/01/2019
52ª Zona Eleitoral
João Henrique Bressan Maria Nivalda Neco Torquato
07 a 18/01/2019
de Souza
Lopes
(São Bento do Norte/RN)
51ª Zona Eleitoral
Denise
Lea
Sacramento
07 a 19/01/2019
(São
Gonçalo
do Josane Peixoto Noronha
Aquino
Amarante/RN)
Vanessa
Lysandra
08ª Zona Eleitoral
Fernandes Nogueira de Rainel Batista Pereira Filho 30 e 31/01/2019
(São Paulo do Potengi/RN)
Souza
Osvaldo Cândido de Lima 07 a 13/01/2019 e
Júnior
40ª Zona Eleitoral
19 a 30/01/2019
Rivaldo Pereira Neto
(Pau dos Ferros/RN)
Flávio Roberto Pessoa de
14 a 18/01/2019
Morais
65ª Zona Eleitoral
Osvaldo Cândido de Ana Orgette de Souza
14 a 18/01/2019
Lima Júnior
Fernandes Vieira
(Pau dos Ferros/RN)
38ª Zona Eleitoral
07 a 18/01/2019 e
Mônica Maria Andrade
Edilson Chaves de Freitas
da Silva
(Martins/RN)
21 e 22/01/2019
Maria Nivalda Neco Torquato
7 a 09/01/2019
14ª Zona Eleitoral
Lydiane Maria Lucena Lopes
Maia
(Touros/RN)
10 a 26/01/2019 e
José Ricardo Dahbar Arbex
28 a 30/01/2019
Tiago Neves Câmara
07 a 16/01/2019
09ª Zona Eleitoral
Witemburgo Gonçalves
Tatiana Socoloski Perazzo
de Araújo
(Goianinha/RN)
17 e 18/01/2019
Paz de Melo
16ª Zona Eleitoral
Giselle Priscila Cortez
Michel Mascarenhas Silva
28 e 29/01/2019
Guedes Draeger
(Santa Cruz/RN)
Natália Modesto Torres de 07 a 16/01/2019 e
68ª Zona Eleitoral
28 e 29/01/2019
Éderson Solano Batista Paiva
de Morais
(Santa Cruz/RN)
Giselle
Priscila
Cortez 17 a 27/01/2019 e
Guedes Draeger
30 e 31/01/2019
32ª Zona Eleitoral
14 a 18/01/2019
Fábio
Ferreira Eduardo Neri Negreiros
Vasconcelos
(Areia Branca/RN)
Thiago Lins Coelho Fonteles 28/01/2019
36ª Zona Eleitoral
Daniela
Rosado
do Antônio Borja de Almeida 08 a 16/01/2019 e
Amaral Duarte
Júnior
(Caraúbas/RN)
18/01/2019
17ª Zona Eleitoral
Gabriella
Edvanda Demétrio Demeval Trigueiro
30 e 31/01/2019
Marques Félix
do Vale Neto
(Lajes/RN)
64ª Zona Eleitoral
Diego
Costa
Pinto Marco
Antônio
Mendes
07 a 16/01/2019
Dantas
Ribeiro
(Extremoz/RN)
07ª Zona Eleitoral
Miriam
Jácome
de Ana Paula Barbosa dos
07 a 20/01/2019
Santos Araújo Nunes
Carvalho Simões
(São José de Mipibu/RN)
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Valdir Flávio Lobo Maia Larissa Almeida Nascimento 14 a 31/01/2019

07 a 09/01/2019;
Daniela do Nascimento Deonita Antúzia de Sousa
11 e 14/01/2019 e
Antunes
Cosmo
16 a 31/01/2019
15ª Zona Eleitoral
Rainel Batista Pereira Vanessa
Lysandra
07 a 18/01/2019
Fernandes Nogueira
(São José de Campestre/RN) Filho
39ª Zona Eleitoral
Renan
Brandão
de
Larissa Almeida Nascimento 07 a 31/01/2019
Mendonça
(Umarizal/RN)
20ª Zona Eleitoral
Marcus Vinícius Pereira Ricardo Antônio Menezes
07 a 31/01/2019
Júnior
Cabral Fagundes
(Currais Novos/RN)
Uedson
Bezerra
Costa 07 a 16/01/2019 e
31ª Zona Eleitoral
Daniel Augusto Freire de Uchôa
19 a 31/01/2019
Lucena e Couto Maurício Antônio Borja de Almeida
(Campo Grande/RN)
17 e 18/01/2019
Júnior
13ª Zona Eleitoral
Marina Melo Martins Deonita Antúzia de Sousa
07 a 09/01/2019
Almeida
Antunes
(Santo Antônio/RN)
43ª Zona Eleitoral
Érika
Souza
Corrêa
17 a 31/01/2019
Emanuel Telino Monteiro
Oliveira
(São Miguel/RN)
Ana Orgette de Souza
14 a 17/01/2019
42ª Zona Eleitoral
Osvaldo Cândido de
Fernandes Vieira
Lima Júnior
(Luís Gomes/RN)
Thiago Mattos de Matos
18/01/2019
41ª Zona Eleitoral
Osvaldo Cândido de
Emanuel Telino Monteiro
14 a 17/01/2019
Lima Júnior
(Alexandria/RN)
53ª Zona Eleitoral
Michel
Mascarenhas Vanessa
Lysandra
07 a 26/01/2019
Silva
Fernandes Nogueira
(Tangará/RN)
11ª Zona Eleitoral
(Canguaretama/RN)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
ATOS DA CORREGEDORIA
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0601477-18.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GABINETE DA CORREGEDORIA Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º 0601477-18.2018.6.20.0000
Assunto:
Propaganda Política –Propaganda Eleitoral –Comício/Showmício –Abuso –Uso Indevido de Meio
de Comunicação Social Investigante: Diretório Regional do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB Advogados:
Roberta Noronha Barbalho (OAB/RN 13.327) e Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa (OAB/RN 5695)
Investigado: Ubaldo Fernandes da Silva Advogados: Aluízio Henrique Dutra de Almeida Filho (OAB/RN nº
6263), Breno Henrique da Silva Carvalho (OAB/RN nº 13.056), Caio de Paula Silva (OAB/RN nº 15.485), Caio
Frederick de França Barros Campos (OAB/RN nº 16.540), Eduardo Rodrigues de Oliveira (OAB/RN 16.536),
Emanuell Cavalcanti do Nascimento Barbosa (OAB/RN nº 11.641), Fabrício Bruno Silva de Oliveira (OAB/RN nº
16.190), Kennedy Lafaiete Fernandes Diógenes (OAB/RN nº 5786), Monick Ezequiel Chaves de Sousa (OAB/RN
nº 11.746), Raphael Gurgel Marinho Fernandes (OAB/RN nº 7864), Rhanna Cristina Umbelino Diógenes
(OAB/RN nº 13.273) e Sanderson Liênio da Silva Mafra (OAB/RN nº 9249) Relator:
Desembargador
Cornélio Alves
DECISÃO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB em face de Ubaldo Fernandes da Silva, candidato eleito para o cargo de Deputado Estadual, por
suposto abuso de poder, nas Eleições 2018, em face da realização de ato de propaganda eleitoral que estaria
vedado pelas normas de regência.
Em decisão constante àID 100480, foi indeferida a liminar pleiteada.
Apresentada a contestação pela parte investigada (ID 150171), alegou-se a ilegitimidade ativa ad causam e, no
mérito, a improcedência da pretensão autoral.
Em face da mencionada preliminar, o investigante manifestou-se em petição de ID 410871.
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Determinada a oitiva das testemunhas arroladas (ID 500721), foi juntado o Ofício constante na ID 651321 e
documentos correlatos pertinentes àaludida instrução.
Intimadas as partes para os fins previstos no art. 22, VI, da Lei Complementar nº 64/90, o investigado
manifestou-se em ID 712221 e o investigante em ID 714471.
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional manifestou-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa e,
no mérito, pela improcedência do pedido (ID 755821).
Éo que importa relatar.
Na espécie, inexistindo provas pendentes de produção e não verificando, este Relator, a necessidade de
produção de outros elementos necessários ao deslinde do feito, nos termos do art.22, X, da Lei Complementar nº
64/90[1], dou por encerrada a fase de instrução probatória e determino a intimação da partes para alegações
finais, no prazo de 02 (dois) dias.
Ato contínuo, encaminhem-se os autos àProcuradoria Regional Eleitoral para manifestação, também no prazo de
02 (dois) dias; após, retornem conclusos os autos.
ÀSecretaria Judiciária para cumprimento.
Natal/RN, 08 de março de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Corregedor Regional Eleitoral
[1] X - encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar
alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;
Processo 0601367-19.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GABINETE DA CORREGEDORIA Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º 0601367-19.2018.6.20.0000
Assunto:
Conduta Vedada a Agente Público –Cargo –Governador –Cargo –Vice-Governador –Eleições –
Eleição Majoritária –Abuso –De Poder Econômico –Abuso –De Poder Político/Autoridade –Abuso –Uso Indevido
de Meio de Comunicação Social –Propaganda Política –Propaganda Institucional Investigante: Coligação Do
Lado Certo (PT/PC do B/PHS) Advogados: Altair Soares da Rocha Filho (OAB/RN 14966), André Augusto de
Castro (OAB/RN 3898), Carlos Gondim Miranda de Farias (OAB/RN 2560) e José Odilon Albuquerque de
Amorim Garcia (OAB/RN 5155)
Investigada:
Coligação
Trabalho
e
Superação
(PRB/PTB/PR/PPS/PMB/PTC/PSB/PRP/PSDB/PSD/AVANTE/PROS)
Investigado: Robinson Mesquita de Faria
Advogados: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (OAB/RN 3640) e Thiago Cortez Meira de Medeiros
(OAB/RN 4650)
Investigado: Sebastião Filgueira do Couto
Advogados: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (OAB/RN 3640) e Thiago Cortez Meira de Medeiros
(OAB/RN 4650) Relator:
Des. Cornélio Alves
DESPACHO
Intime-se a Coligação Trabalho e Superação, ora investigada, para regularizar sua representação processual no
prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a ausência de procuração outorgada aos subscritores da petição de ID
nº 99287.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, fiscal da lei nos autos em epigrafe, para
manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.
ÀSecretaria Judiciária para cumprimento.
Natal/RN, 08 de março de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Corregedor Regional Eleitoral

GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
DECISÕES E DESPACHOS
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Processo 0601377-63.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RIO GRANDE DO NORTE
REPRESENTAÇÃO Nº 0601377-63.2018.6.20.0000 ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. PROMOÇÃO DA
CANDIDATURA DOS REPRESENTADOS POR OCASIÃO DA ENTREGA DE VIATURAS ADQUIRIDAS PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REPRESENTANTE:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL REPRESENTADO:
GALENO TORQUATO ADVOGADO:
FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS E OUTRO REPRESENTADO: EZEQUIEL GALVÃO
FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO E OUTRO RELATOR: JUIZ JOSÉ
DANTAS DE PAIVA
DESPACHO
Considerando a interposição de agravo regimental (ID 770371) da decisão de ID 731871, remeto os autos
àCorregedoria Regional Eleitoral para o processamento do recurso.
Àvista da necessidade de movimentação do feito no sistema e da atualização dos andamentos processuais,
determino a redistribuição do feito ao Corregedor Regional Eleitoral.
Encaminhem-se os autos àSecretaria Judiciária para as providências cabíveis.
Natal/RN, 8 de março de 2019
JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA Relator
Processo 0601385-40.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RIO GRANDE DO NORTE
REPRESENTAÇÃO Nº 0601385-40.2018.6.20.0000 ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. PROMOÇÃO DA
CANDIDATURA DOS REPRESENTADOS POR OCASIÃO DA ENTREGA DE VIATURAS ADQUIRIDAS PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REPRESENTANTE:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL REPRESENTADO: JACOB HELDER GUEDES DE OLIVEIRA
JACOME ADVOGADO:
FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS REPRESENTADO:
EZEQUIEL GALVÃO FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO E OUTRO
RELATOR: JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
DESPACHO
Considerando a interposição de agravo regimental (ID 770321) da decisão de ID 731721, remeto os autos
àCorregedoria Regional Eleitoral para o processamento do recurso.
Àvista da necessidade de movimentação do feito no sistema e da atualização dos andamentos processuais,
determino a redistribuição do feito ao Corregedor Regional Eleitoral.
Encaminhem-se os autos àSecretaria Judiciária para as providências cabíveis.
Natal/RN, 8 de março de 2019
JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA Relator

GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA
EDITAIS E AVISOS

EDITAL N.º 01/2019
A Comissão de Jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, constituída por meio da
Portaria n.° 26/2017 - GP, de 29 de janeiro de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de janeiro
de 2019, pág. 4, considerando o disposto na Resolução n.° 4/2006 - TRE/RN, de 4 de abril de 2006, publicada no
Diário da Justiça em 8 de abril de 2006, disponível na página da intranet deste Tribunal, torna público que estará
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 045

Natal, quarta-feira, 13 de março de 2019

Página 10

recebendo artigos doutrinários para publicação na Revista Eleitoral 2018, os quais deverão obedecer às regras
constantes neste Edital.
Os artigos doutrinários, versando sobre Direto Eleitoral, Constitucional ou Administrativo, deverão ser
encaminhados em formato texto (.doc ou .docx), no período de 18 de março a 26 de abril de 2019, ao endereço
eletrônico revistaeleitoral@tre-rn.jus.br, seguido dos originais impressos e assinados pelo autor.
Os originais impressos e assinados deverão ser postados via Correios ao seguinte endereço: Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte – Seção de Jurisprudência, Legislação e Dados Partidários/CGI/SJ – Avenida
Rui Barbosa, 215, Tirol, Natal/RN, CEP 59015-290; ou, a critério do autor, entregues pessoalmente na sala da
SJDP/CGI/SJ, dentro do período acima especificado.
Em nenhuma hipótese serão considerados artigos enviados após o término do prazo mencionado no item 1,
considerando-se, no caso do envio pelos Correios, a data da postagem constante do carimbo dos Correios.
A Seção de Jurisprudência, Legislação e Dados Partidários/CGI/SJ, após verificar se os artigos encaminhados
obedecem aos critérios fixados pela Resolução n.° 4/2006 - TRE/RN, os submeterá à Comissão de
Jurisprudência a partir de 6 de maio, para análise e seleção, até o dia 31 de maio de 2019.
A Seção de Jurisprudência, Legislação e Dados Partidários/CGI/SJ não encaminhará à Comissão os artigos que
desobedecerem ao disposto nos artigos 1°, § 3°, I e nos artigos 3°, 4° e 8° da Resolução n.° 4/2006 - TRE/RN,
de 4 de abril de 2006, devendo arquivá-los em pasta própria até o descarte, mencionado no item 5.
A relação de artigos selecionados pela Comissão de Jurisprudência para a Revista Eleitoral 2018 será divulgada
pela Secretaria Judiciária no Diário da Justiça Eletrônico deste Tribunal até o dia 28 de junho de 2019.
Após a divulgação da relação mencionada no item 4, a Seção de Jurisprudência, Legislação e Dados
Partidários/CGI/SJ tomará as providências necessárias à inutilização dos artigos não apreciados e não
selecionados para a Revista Eleitoral 2018.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Jurisprudência.
Natal (RN), 12 de março de 2019.
Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves
Presidente da Comissão
Juiz José Dantas de Paiva
Membro da Comissão
Juiz Ricardo Tinoco de Góes
Membro da Comissão
Juiz Wlademir Soares Capistrano
Membro da Comissão

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

Processo 0601521-37.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601521-37.2018.6.20.0000 RELATOR(A): JOSE DANTAS DE PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAUDIO HENRIQUE DE SA RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL, CLAUDIO
HENRIQUE DE SA RODRIGUES
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - RETIFICADORA - ELEIÇÕES 2018
(Expedido para os fins do art. 74, §4º c/c art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do art. 74, §4º, c/c art. 59 da Resolução TSE nº
23.553/2018 para que, no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha RETIFICADORAS
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601521-37.2018.6.20.0000 –PJE,
referentes às Eleições Gerais 2018.
Natal/RN, 1 de março de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
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Processo 0601536-06.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601536-06.2018.6.20.0000 RELATOR(A): JOSE DANTAS DE PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO HENRIQUE ALMEIDA DE FONTES DEPUTADO ESTADUAL, JOAO
HENRIQUE ALMEIDA DE FONTES
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 (Expedido para os
fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018 para que,
no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais 2018
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601536-06.2018.6.20.0000 –PJE.
Natal/RN, 1 de março de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
Processo 0601126-45.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601126-45.2018.6.20.0000 RELATOR(A): JOSE DANTAS DE PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RENATO FERNANDES DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, RENATO
FERNANDES DA SILVA
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 (Expedido para os
fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018 para que,
no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais 2018
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601126-45.2018.6.20.0000 –PJE.
Natal/RN, 1 de março de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
Processo 0601189-70.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601189-70.2018.6.20.0000 RELATOR(A): JOSE DANTAS DE PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FRANCISCO ERIVALDO DA COSTA DEPUTADO ESTADUAL, FRANCISCO
ERIVALDO DA COSTA
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 (Expedido para os
fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018 para que,
no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais 2018
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601189-70.2018.6.20.0000 –PJE.
Natal/RN, 1 de março de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
Processo 0601230-37.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601230-37.2018.6.20.0000 RELATOR(A): JOSE DANTAS DE PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FRANCISCO DE ASSIS JOSE DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL,
FRANCISCO DE ASSIS JOSE DOS SANTOS
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 (Expedido para os
fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018 para que,
no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais 2018
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601230-37.2018.6.20.0000 –PJE.
Natal/RN, 1 de março de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
Processo 0601535-21.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601535-21.2018.6.20.0000 RELATOR(A): JOSE DANTAS DE PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLECIA DAIANE SOUZA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, CLECIA DAIANE
SOUZA DA SILVA
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 (Expedido para os
fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018 para que,
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no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais 2018
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601535-21.2018.6.20.0000 –PJE.
Natal/RN, 1 de março de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
Processo 0601525-74.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601525-74.2018.6.20.0000 RELATOR(A): JOSE DANTAS DE PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROBSON RICARDO MACHADO LIMA DE CARVALHO DEPUTADO FEDERAL,
ROBSON RICARDO MACHADO LIMA DE CARVALHO
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 (Expedido para os
fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018 para que,
no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais 2018
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601525-74.2018.6.20.0000 –PJE.
Natal/RN, 1 de março de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ

PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento n.º 13/2019
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 18/03/2019, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PETIÇÃO Nº 0600805-10.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico – PJE)
RELATOR: DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PETICIONANTE
: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
ADVOGADO(S)
: SHADE DANDARA MONTEIRO DE MELO COSTA
PETICIONANTE
: CARLOS EDUARDO DA COSTA ALMEIDA
ADVOGADO(S)
: SHADE DANDARA MONTEIRO DE MELO COSTA E OUTRO
PETICIONANTE
: FRANCISCO JORGE SILVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO(S)
: SHADE DANDARA MONTEIRO DE MELO COSTA E OUTRO
2
RECURSO ELEITORAL Nº 507-91.2016.6.20.0047
ORIGEM: PENDÊNCIAS-RN (47ª ZONA ELEITORAL - PENDÊNCIAS)
RELATOR: DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - DIREITO
ELEITORAL - Eleições - Eleição Majoritária - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito - Captação ou Gasto Ilícito
de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Abuso - De Poder Político/Autoridade - Abuso - De Poder
Econômico
RECORRENTE(S)
: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES e Outros
RECORRENTE(S)
: JOSÉ MARIA ALVES BEZERRA
ADVOGADOS
: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES e Outros
RECORRIDO(S)
: COLIGAÇÃO CHEGOU A HORA DE MUDAR I (PSD / PT / PR / PRB / PHS / PP)
ADVOGADOS
: FELIPE AUGUSTO CORTEZ M. DE MEDEIROS e Outro
NATAL/RN, 12 de março de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 045

Natal, quarta-feira, 13 de março de 2019

Página 13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
02ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L Nº 008/2019 - 02ªZE
O Excelentíssimo Senhor AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO, Juiz titular da 2ª Zona Eleitoral de
Natal/RN, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se encontra
afixada no Cartório desta 2ª Zona Eleitoral relação contendo nome e número de inscrição dos eleitores que
solicitaram alistamento e transferência no período compreendido entre 16/02/2019 a 28/02/2019, para os fins
previstos nos arts. 17 e 18 da Resolução TSE n º 21.538/03.
Dado e passado nesta cidade do Natal/RN, aos 28(vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2019. Eu,
________ Josafa Alves de Oliveira, Chefe do Cartório em substituição, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MM Juiz Eleitoral.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz da 2ª Zona Eleitoral – Natal/RN

09ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS

PORTARIA
PORTARIA N.º 002/2019-09ª ZE/RN
Dispõe sobre os limites legais dos municípios de Goianinha, Tibau do Sul, Espírito Santo e Jundiá que compõe a
9ª Zona Eleitoral.
O Juiz Eleitoral da 09ª Zona, WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação eleitoral e partidária, e
CONSIDERANDO ser de entendimento pacífico dos tribunais eleitorais pátrios, inclusive do colendo Tribunal
Superior Eleitoral, no sentido de dever ser considerado o vínculo comunitário que possui o eleitor com
determinado município para fins de escolha por ele de seu domicílio eleitoral, que não se confunde com domicílio
civil.
CONSIDERANDO o rezoneamento realizado pelo IBGE em relação aos limites entre os municípios de
Goianinha, Tibau do Sul, Espirito Santo e Jundiá.
CONSIDERANDO, serem as localidades de Sítio São Luiz, Umari e Rua do Fogo, regiões de divisa entre os
municípios de Goianinha e Tibau do Sul.
CONSIDERANDO, serem as localidades de Campo Limpo, Anacé, Manoel Paz, Sítio Miranda, Carnaúba, Poção
e Barrocas, todos situados, parcialmente ou integralmente, dentro dos limites do município de Espírito Santo, são
assistidas por serviços públicos fornecidos pelo município de Goianinha, ao qual inclusive tem maior acesso por
meios de transporte e se consideram como deles integrantes.
CONSIDERANDO, serem as localidades de Lajedo Grande, Lagoa do Mari, Lagoa da Carauba, Lagoa da Porta,
Pau D‘ olio e Vertentes, regiões de divisa entre os municípios de Jundiá e Espírito Santo.
CONSIDERANDO, serem as localidades de Lajedo Grande, Lagoa Grande, Lagoa do Tomé, Gravatá, Cipoal,
Lagoa do Genipapo, Rego de Pedras, regiões de divisa entre os municípios de Jundiá e Passagem.
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CONSIDERANDO, serem as localidades de Oliveira, Santa Fé, Pajuçara e Caeira, regiões de divisa entre os
municípios de Jundiá e Brejinho.
CONSIDERANDO, serem as localidades de Caeira, Araraí e Barra do Araraí, regiões de divisa entre os
municípios de Jundiá e São José de Mipibu.
RESOLVE:
Art. 1º. REVOGAR as Portarias n.º 03/2007-09ªZERN e 02/2008-09ªZERN, passando a admitir que os cidadãos
que tenham domicílio civil nos referidos distritos sejam considerados eleitores dos municípios de Goianinha,
Tibau do Sul, Espírito Santo e Jundiá, se assim optarem por tais domicílios eleitorais.
Art. 2º. DETERMINAR a suspensão de qualquer diligência determinada com a finalidade de se verificar o marco
divisório entre os municípios de Goianinha, Tibau do Sul, Espírito Santo e Jundiá, inclusive no que diz respeito a
específica localização dos domicílios dos eleitores que já compareceram a revisão eleitoral.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Goianinha/RN, 12 de Março de 2019.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral

17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 0007/2019 - 17ª ZE
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a), Dr.(ª) Gabriella Edvanda Marques Felix, MMª Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral de
Lajes, Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que foram apresentadas ao
Cartório Eleitoral desta 17ª Zona PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES GERAIS 2018,
pelos Partidos a seguir relacionados.
MUNICÍPIO
PARTIDO
RESPONSÁVEL/CARGO
PROCESSO
Lajes/RN
PSB
Clóvis Secundo Vale
93-18.2018.6.20.0017
Naira da Conçeição da Rocha Martins
Lajes/RN
PRP
José Alderi Pereira
100-10.2018.6.20.0017
Dulcineia Cavalcanti da Silva
E para que interessado(s) possa(m) impugnar, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do presente
Edital, mandou a Exma. Juíza expedir o presente e publicar no Diário da Justiça Eletrônico – DJE-TRE/RN, nos
termos dos arts. 59, §§ 1º a 6º, 72 a 77, e 101, todos da Resolução TSE n.º 23.553/2017, sendo também afixado
no Mural deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado neste município de Lajes, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezenove (22/02/2019). Eu, ____Alessandra de Araújo, Chefe do Cartório, expedi e conferi o presente edital.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza da 17ª Zona Eleitoral

18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 11/2019
O Excelentíssimo Senhor RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO, MM. Juiz desta 18ª Zona Eleitoral,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais a que lhe conferidas, e tendo em
vista ao disposto nos Art. 45, §7 do CE, Art. 17, § 1º e 18, § 5º da Res. n.º 21.538/03 do T.S.E. e Art. 5º da Res.
n.º 05/2001-CRE.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos Partidos Políticos, Eleitores e demais interessados, que nesta data
fica afixada no local de costume do Cartório desta 18ª Zona Eleitoral, a lista de requerimentos DEFERIDOS de
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO referentes ao Lote 07/2019, desta 18ª Zona Eleitoral,
compreendendo os municípios de ANGICOS, AFONSO BEZERRA, FERNANDO PEDROZA e SANTANA DO
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MATOS, para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste EDITAL, interpor recurso nos
termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º 6.996/82).
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, determinou S. Ex.ª a publicação do presente
Edital no Diário da Justiça eletrônico e no local público de costume deste Fórum.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos 12 (doze) dias do mês de março
do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, __________, Aroldo Inácio de Araújo Lopes, Chefe de Cartório da 18ª
Zona Eleitoral, digitei e conferi o presente edital.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral

19ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 009/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA, Juiz Eleitoral desta 19ª Zona, Município
de São Tomé, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, consoante o que
preceitua o §1º do art. 59 da Res. TSE n.º 23.553/2017,
TORNA PÚBLICO ao MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, partidos políticos e demais interessados que os
Diretórios Municipais, ambos de RUY BARBOSA/RN, do PARTIDO PROGRESSISTA (PP) e do PARTIDO
SOLIDARIEDADE (SD), representados por seus Presidentes, respectivamente, a Sra. MARIA LÚCIA CÂNDIDO
DA SILVA e a Sra. ZARUR BARBOSA DIAS, ambas por meio de seu advogado (Dr. Marcos Antônio de Souza–
OAB/RN n.º 8867), apresentaram contas de campanha referentes às eleições de 2018, as quais se encontram à
disposição de qualquer interessado neste Cartório Eleitoral.
E para que se dê ampla divulgação, bem como a fim de que eleitores, qualquer Partido Político ou qualquer
interessado possam tomar ciência e eventualmente impugnar as contas no prazo de 3 (três) dias, mediante a
apresentação de petição fundamentada relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, determinou
o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que este edital fosse afixado, pelo prazo de 15(quinze) dias, no local de
costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de São Tomé/RN e Cartório Eleitoral, aos 7 (sete) dias do mês de março do ano
dois mil e dezenove (07/02/2019). Eu,_____Jairo Silva Moisés, Chefe de Cartório, digitei.
JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz Eleitoral

24ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 008/2019 - 24ª ZE/RN
Faço público, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que será realizada no dia dois
(02) de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), a partir das 8 horas, na sede deste Juízo, localizada no
Fórum Eleitoral Juiz Jerônimo Rosado Neto, situado na rua Manoel Virgílio do Nascimento, s/n.º, Maria Terceira,
nesta cidade de Parelhas/RN, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos serviços da 24ª ZE/RN, podendo todos os que
quiserem ou conhecimento tiverem de alguma queixa ou reclamação a formular, ou da existência de possíveis
irregularidades, ali comparecerem, apresentando publicamente os seus reclamos para a tomada das
providências e medidas legais cabíveis. E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital
que vai assinado por mim, Dr. Adriano da Silva Araújo, Juiz Eleitoral desta 24ª Zona Eleitoral/RN, e pelos Srs.
Ulisses Bezerra Potiguar Neto, Chefe de Cartório, e Sebastião Lúcio dos Santos Rocha, Analista Judiciário,
designado Secretário para os trabalhos da correição, e que este Edital digitou. Dado e passado nesta cidade de
Parelhas/RN, aos doze (12) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezenove (2019).
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
ULISSES BEZERRA POTIGUAR NETO
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Chefe de Cartório
SEBASTIÃO LÚCIO DOS SANTOS ROCHA
Secretário da Correição
PORTARIAS

PORTARIA N.º 002/2019 - 24ª ZE/PARELHAS
Dispõe sobre a realização de Correição Ordinária nos serviços eleitorais da 24ª Zona, com sede em Parelhas,
Estado do Rio Grande do Norte.
O EXMO. SR. DR. ADRIANO DA SILVA ARAÚJO, MM JUIZ ELEITORAL DA 24ª ZONA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE (Equador, Parelhas e Santana do Seridó), no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO os termos das Resoluções TSE n.º 21.358/2003 e 21.372/2003, e do Provimento CRERN n.º
002/2009, que dispõem sobre inspeções e correições;
CONSIDERANDO a necessidade de serem adotadas medidas para a preparação e organização dos serviços
referentes à Correição Eleitoral que será realizada nesta 24ª ZE/RN, no dia 02 de abril de 2019, a partir das 8
horas, conforme preconiza o Edital n.º 008/2019-GJE 24ª ZE/RN;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar para atuarem nos trabalhos correicionais os servidores ULISSES BEZERRA POTIGUAR NETO
e SEBASTIÃO LÚCIO DOS SANTOS ROCHA, o primeiro na qualidade de Chefe do Cartório Eleitoral e o
segundo como Secretário dos Trabalhos Correicionais.
Parágrafo único. O Chefe de Cartório fica diretamente responsável pela implementação e acompanhamento das
medidas estabelecidas nesta Portaria e demais necessidades que surgirem ou venham a ser implantadas após a
Correição, justificando e informando sobre eventuais correções necessárias.
Art. 2º. Determinar ao Chefe de Cartório a adoção das seguintes providências:
I - Publique a presente Portaria, além do Edital n.º 008/2019-24ª ZE/RN, para ciência dos interessados;
II - Junte os autos em tramitação nesta 24ª Zona Eleitoral, bem como todo e qualquer material que possa ser
objeto de análise na referida correição, ressalvados quanto aos primeiros tão somente os que estejam em grau
de recurso, tudo conforme o Provimento CRERN que trata da matéria;
III - Providencie a organização dos arquivos eletrônicos dos tipos RAE e ASE.
Art. 3º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PUBLIQUE-SE, dando-se ciência pessoal à Representante do Ministério Público Eleitoral e aos demais
interessados através do Diário da Justiça Eletrônico e afixação no átrio do Fórum Eleitoral Juiz Jerônimo Rosado
Neto.
Parelhas/RN, 12 de março de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral

25ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Processo n°: 31-22.2016.6.20.0025 (Protocolo: 7.030/2016).
Democratas – DEM.
Presidente: Sílvio Santos
Tesoureiro: Suebster Neri da Costa
Advogado: Dr. Vilson Dantas da Costa (OAB/RN 347 A)
Exercício Financeiro: 2015
EMENTA: Prestação Anual de Contas. Exercício Financeiro 2015. Obediência às prescrições da Lei 9.504/97 e
Resoluções TSE n.s° 23.432/14 e 23.546/17. Parecer ministerial favorável. Aprovação”.
Vistos, etc.
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Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pela Direção Municipal em Caicó – RN do Democratas –
DEM, exercício financeiro 2013, em obediência ao previsto nos arts. 32 e 33 da lei 9.096/95 e Resoluções TSE
n.s° 23.432/14 e 23.546/17.
Conforme verifica-se nos autos, a prestação de contas em referência foi apresentada dentro do prazo legal e em
consonância com os dispositivos da lei.
Consta nos autos a publicação de Edital às fls. 65.
Expirado o prazo para manifestações de terceiros interessados não houve impugnação às contas apresentadas,
sendo o que constata-se pelo teor da certidão de fls. 65.
Em parecer às fls. 73, opinou a unidade técnica pela aprovação das contas apresentada pela agremiação
partidária supra.
Instado a se pronunciar de forma conclusiva, pugnou o Ministério Público pela APROVAÇÃO das constas, fls. 76.
Relatados.
DECIDO
Cuida a espécie de prestação de contas anual as quais devem obrigatoriamente serem submetidas à apreciação
da Justiça Eleitoral em obediência aos preceitos contidos na Lei 9.096/95 e Resoluções TSE n.s° 23.432/14 e
23.546/17.
No caso em apreço trouxe o Partido Político o balanço contábil donde possível auferir-se quanto à especificação
dos recursos do fundo partidário, as contribuições e doações recebidas, o demonstrativo de receitas e despesas
com suas discriminações e ainda a necessária identificação dos responsáveis pela prestação de contas, pelo
que observado os preceitos estabelecidos na lei eleitoral sem ocorrência de omissões.
Examinada por este Juízo a presente prestação de contas, donde perquirido quanto a arrecadação e a aplicação
dos recursos financeiros auferidos/utilizados no exercício/2015 e não constando qualquer irregularidade formal
que mereça reparabilidade, concorde o parecer ministerial, JULGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos
e legais efeitos, APROVADA a presente prestação de contas referente à Direção Municipal em Caicó – RN do
Democratas – DEM. Entretanto, recomendo que os documentos comprobatórios e embasadores dos
lançamentos contábeis permaneçam de posse do aludido Partido Político por prazo não inferior a 05 (cinco) anos
conforme imperativo legal.
P.R.I.
Após, procedidas as anotações e comunicações necessárias, arquive-se com observância das cautelas legais.
Caicó - RN, 12 de março de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Prestação de Contas
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Processo n°: 33-89.2016.6.20.0025 (Protocolo: 15.706/2016).
Partido Comunista do Brasil – PC do B.
Presidente : João Braz de Araújo
Tesoureiro: Francisca Félix da Silva Mariz
Advogada: Dra. Juraci Medeiros Filha (OAB 5251/RN)
Exercício Financeiro: 2015
“EMENTA: Prestação Anual de Contas. Exercício Financeiro 2015. Desobediência às prescrições da Lei
9.504/97 e Resolução TSE n° 21.432/14/Resolução TSE nº 23.546/17. Falha que compromete a regularidade.
Parecer ministerial. Desaprovação”.
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pela Direção Municipal em Caicó – RN do Partido
Comunista do Brasil – PC do B, exercício financeiro 2015, em obediência ao previsto nos arts. 32 e 33 da lei
9.096/95 e Resolução – TSE 21.432/14 e Resolução TSE nº 23.546/17.
A presente prestação de contas foi apresentada após o prazo fixado pelas normas que regem a matéria.
Consta nos autos a publicação do Edital, fls. 85.
Expirado o prazo para manifestações de terceiros interessados não houve impugnação às contas apresentadas,
sendo o que constata-se pelo teor da certidão de fls. 87.
Devidamente intimada, a agremiação partidária não se manifestou a respeito do termo de diligência expedido
pela unidade técnica desta Circunscrição Eleitoral, fls. 90.
Em parecer, fls. 93/94, opinou a unidade técnica pela desaprovação das contas apresentadas.
Instado a se pronunciar de forma conclusiva, pugnou o Ministério Público pela DESAPROVAÇÃO das contas, fls.
97.
Intimada a se manifestar, em cumprimento ao disposto no art. 38, da Resolução 23.546/17, a agremiação
partidária e seus representantes permaneceram inertes, fls. 98.
Relatados.
DECIDO
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Cuida a espécie de prestação de contas anual as quais devem obrigatoriamente serem submetidas à apreciação
da Justiça Eleitoral em obediência aos preceitos contidos na Lei 9.096/95 e Resolução – TSE
23.432/14/Resolução – TSE 23.546/17.
No caso em apreço a agremiação partidária não procedeu a abertura de contas bancárias distintas, uma para
recebimento de recursos do fundo partidário, outra para doações de campanha e uma terceira para recebimento
de recursos financeiros de diversos.
A ausência das contas bancárias afigura-se grave, tendo em vista que a análise da movimentação financeira
restou irremediavelmente maculada, erigindo-se a falha em cotejo como motivo suficiente para desaprovação
das contas apresentadas.
Ressalta-se que, mesmo que não tenha ocorrido movimentação financeira, ressalta-se o não recebimento de
quotas do fundo partidário, a abertura das contas bancárias e a apresentação de seus extratos é vital para a
própria demonstração de inexistência de arrecadação (art. 4º, inciso II, c/c art. 6º da Resolução TSE nº
23.432/14), sendo inevitável concluir que a irregularidade é grave, vez que impossibilita a estrita análise da
prestação de contas da agremiação partidária, comprometendo a sua regularidade.
Nesse sentido, já se posicionou Tribunal Regional Eleitoral:
81-51.2016.626.0261
RE - RECURSO nº 8151 -Narandiba/SP
Acórdão de 19/09/2018
Relator(a) MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 27/09/2018
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO
DE 2015. AUSÊNCIA DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS
ARTS. 6º, CAPUT, E 29, §1º, INCISOS, III, IV E V, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.432/2014. INAPLICABILIDADE
DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, §1º, DA CITADA RESOLUÇÃO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE
IMPOSSIBILITA O EFETIVO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA PELO PARTIDO E
COMPROMETE A REGULARIDADE DAS CONTAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Decisão: NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.
Outrossim, cumpre destacar que a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários de todo o
exercício financeiro da conta bancária informada.
Por fim, cumpre também destacar que a agremiação partidária descumpriu o previsto no art. 28 da Resolução
TSE nº 23.432/14, ao apresentar a sua prestação de contas após o dia 30 de abril do corrente.
Destarte, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a quantidade e
gravidade das irregularidades cometidas, deve o partido político arcar com a sanção de suspensão, com perda,
do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, pelo período de 06 (seis) meses,.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas da Direção Municipal em Caicó - RN do Partido
Comunista do Brasil – PC do B, relativa ao exercício financeiro de 2015, com a consequente suspensão de
novas quotas do fundo partidário destinadas à referida direção municipal, pelo período de 6 (seis) meses, a partir
da publicação da presente decisão, nos termos do artigo 37, da Lei 9.096/95 e art. 48 da Resolução-TSE
21.432/14.
P.R.I.
Após, procedidas as anotações e comunicações necessárias, arquive-se com observância das cautelas legais.
Caicó - RN, 12 de março de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Prestação de Contas
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Processo n°: 13-64.2017.6.20.0025 (Protocolo: 29.606/2016).
Partido da Mobilização Nacional - PMN.
Presidente : Rutênio Diniz de Medeiros
Tesoureiro: Macileide Costa de Lucena
Advogado: Dr. George Victor Silva de Medeiros (OAB 11.015/RN)
Exercício Financeiro: 2014
“EMENTA: Prestação Anual de Contas. Exercício Financeiro 2014. Desobediência às prescrições da Lei
9.504/97 e Resolução TSE n° 21.841/04/Resolução TSE nº 23.546/17. Falha que compromete a regularidade.
Parecer ministerial. Desaprovação”.
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pela Direção Municipal em Caicó – RN do Partido
Trabalhista Nacional - PTN, exercício financeiro 2014, em obediência ao previsto nos arts. 32 e 33 da lei
9.096/95 e Resolução – TSE 21.841/04 e Resolução TSE nº 23.546/17.
A presente prestação de contas foi apresentada após o prazo fixado pelas normas que regem a matéria.
Consta nos autos a publicação do Edital, fls. 36.
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Expirado o prazo para manifestações de terceiros interessados não houve impugnação às contas apresentadas,
sendo o que constata-se pelo teor da certidão de fls. 39.
Devidamente intimada, a agremiação partidária não se manifestou a respeito do termo de diligência expedido
pela unidade técnica desta Circunscrição Eleitoral, fls. 42.
Em parecer, fls. 44/45, opinou a unidade técnica pela desaprovação das contas apresentadas.
Instado a se pronunciar de forma conclusiva, pugnou o Ministério Público pela DESAPROVAÇÃO das constas,
fls. 68.
Intimada a se manifestar, em cumprimento ao disposto no art. 38, da Resolução 23.546/17, a agremiação
partidária e seus representantes permaneceram inertes, fls. 69.
Relatados.
DECIDO
Cuida a espécie de prestação de contas anual as quais devem obrigatoriamente serem submetidas à apreciação
da Justiça Eleitoral em obediência aos preceitos contidos na Lei 9.096/95 e Resolução – TSE
21.841/04/Resolução – TSE 23.546/17.
No caso em apreço a agremiação partidária não procedeu a abertura de contas bancárias distintas, uma para
recebimento de recursos do fundo partidário e outra para recebimento de recursos financeiros de diversos.
A ausência das contas bancárias afigura-se grave, tendo em vista que a análise da movimentação financeira
restou irremediavelmente maculada, erigindo-se a falha em cotejo como motivo suficiente para desaprovação
das contas apresentadas.
Ressalta-se que, mesmo que não tenha ocorrido movimentação financeira, ressalta-se o não recebimento de
quotas do fundo partidário, a abertura das contas bancárias e a apresentação de seus extratos é vital para a
própria demonstração de inexistência de arrecadação (arts. 4º e 14, inciso II, alínea “n”, da Resolução TSE nº
21.841/04), sendo inevitável concluir que a irregularidade é grave, vez que impossibilita a estrita análise da
prestação de contas da agremiação partidária, comprometendo a sua regularidade.
Nesse sentido o egrégio Tribunal Superior Eleitoral – TSE já se manifestou:
29541-31.2007.600.0000
Pet - Petição nº 2659 - Brasília/DF
Acórdão de 02/10/2013
Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 25/10/2013
Ementa: Prestação de contas anual. Partido Trabalhista do Brasil (PT do B). Exercício financeiro de 2006.
1. Verificadas a ausência de comprovação fiscal e a impossibilidade de aferição da destinação de verbas
originárias do Fundo Partidário, impõe-se a desaprovação total das contas da agremiação.
2. A abertura de conta bancária para a movimentação dos recursos do Fundo Partidário é exigida pelo art. 4º da
Res.-TSE nº 21.841, e a sua falta consubstancia irregularidade insanável.
3. A ausência de esclarecimento sobre as divergências entre o total das despesas efetuadas, conforme consta
no Demonstrativo de Receitas e Despesas, e o somatório da movimentação de débitos registrados nos extratos
bancários impede o efetivo controle da movimentação financeira do partido e, consequentemente, da correta
aplicação dos recursos do Fundo Partidário, conforme as diretrizes estabelecidas no art. 44 da Lei nº 9.096/95.
Desaprovação total da prestação de contas, com determinação de desconto, na próxima quota mensal a ser
repassada do Fundo Partidário, da quantia recebida pelo Diretório Nacional no exercício financeiro de 2006.
Nesse diapasão também já posicionou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte:
REL - RECURSO ELEITORAL nº 994 - Jucurutu/RN
Acórdão nº 994 de 17/01/2013
Relator(a) ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 21/01/2013, Página 02
Ementa: RECURSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2011 - NÃO ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL - PROVIMENTO DO RECURSO. É imprescindível a
abertura de conta bancária específica para que nela transite toda movimentação financeira do partido, ainda que
a referida agremiação alegue ausência de movimentação financeira.
Decisão: ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por
unanimidade de votos, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer e dar provimento ao recurso,
para desaprovar as contas do diretório municipal do PP de Jucurutu/RN, referente ao exercício de 2011, nos
termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Por fim, cumpre também destacar que a agremiação partidária descumpriu o previsto no art. 3º, I, da Resolução
TSE nº 21.841/04, ao apresentar a sua prestação de contas após o dia 30 de abril do corrente.
Destarte, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a quantidade e
gravidade das irregularidades cometidas, deve o partido político arcar com a sanção de suspensão, com perda,
do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, pelo período de 12 (doze) meses, o que equivale ao período
cujas contas bancárias distintas inexistiam, em conjunto, no ano de 2014, nos termos do art. 37, § 3°, da Lei dos
Partidos Políticos, incluído pela Lei 12.034/2009.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas da Direção Municipal em Caicó - RN do Partido da
Mobilização Nacional - PMN, relativa ao exercício financeiro de 2014, com a consequente suspensão de novas
quotas do fundo partidário destinadas à referida direção municipal, pelo período de 12 (doze) meses, a partir da
publicação da presente decisão, nos termos do artigo 37, da Lei 9.096/95 e arts. 28, IV, e 29 III, da ResoluçãoTSE 21.841/04.
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P.R.I.
Após, procedidas as anotações e comunicações necessárias, arquive-se com observância das cautelas legais.
Caicó - RN, 12 de março de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Prestação de Contas
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Processo n°: 32-07.2016.6.20.0025 (Protocolo: 18.849/2016).
Partido Social Democrata Cristão - PSDC.
Presidente : Odair Alves Diniz
Tesoureiro: Denilson Araken Bernardo
Advogado: Dr. George Victor Silva de Medeiros (OAB 11.015/RN)
Exercício Financeiro: 2015
“EMENTA: Prestação Anual de Contas. Exercício Financeiro 2015. Desobediência às prescrições da Lei
9.504/97 e Resolução TSE n° 21.432/14/Resolução TSE nº 23.546/17. Falha que compromete a regularidade.
Parecer ministerial. Desaprovação”.
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pela Direção Municipal em Caicó – RN do Partido Social
Democrata Cristão - PSDC, exercício financeiro 2015, em obediência ao previsto nos arts. 32 e 33 da lei
9.096/95 e Resolução – TSE 21.432/14 e Resolução TSE nº 23.546/17.
A presente prestação de contas foi apresentada após o prazo fixado pelas normas que regem a matéria.
Consta nos autos a publicação do Edital, fls. 50.
Expirado o prazo para manifestações de terceiros interessados não houve impugnação às contas apresentadas,
sendo o que constata-se pelo teor da certidão de fls. 50.
Devidamente intimada, a agremiação partidária não se manifestou a respeito do termo de diligência expedido
pela unidade técnica desta Circunscrição Eleitoral, fls. 55.
Em parecer, fls. 58/59, opinou a unidade técnica pela desaprovação das contas apresentadas.
Instado a se pronunciar de forma conclusiva, pugnou o Ministério Público pela DESAPROVAÇÃO das constas,
fls. 62.
Intimada a se manifestar, em cumprimento ao disposto no art. 38, da Resolução 23.546/17, a agremiação
partidária e seus representantes permaneceram inertes, fls. 63.
Relatados.
DECIDO
Cuida a espécie de prestação de contas anual as quais devem obrigatoriamente serem submetidas à apreciação
da Justiça Eleitoral em obediência aos preceitos contidos na Lei 9.096/95 e Resolução – TSE
23.432/14/Resolução – TSE 23.546/17.
No caso em apreço a agremiação partidária não procedeu a abertura de contas bancárias distintas, uma para
recebimento de recursos do fundo partidário, outra para doações de campanha e uma terceira para recebimento
de recursos financeiros de diversos.
A ausência das contas bancárias afigura-se grave, tendo em vista que a análise da movimentação financeira
restou irremediavelmente maculada, erigindo-se a falha em cotejo como motivo suficiente para desaprovação
das contas apresentadas.
Ressalta-se que, mesmo que não tenha ocorrido movimentação financeira, ressalta-se o não recebimento de
quotas do fundo partidário, a abertura das contas bancárias e a apresentação de seus extratos é vital para a
própria demonstração de inexistência de arrecadação (art. 4º, inciso II, c/c art. 6º da Resolução TSE nº
23.432/14), sendo inevitável concluir que a irregularidade é grave, vez que impossibilita a estrita análise da
prestação de contas da agremiação partidária, comprometendo a sua regularidade.
Nesse sentido, já se posicionou Tribunal Regional Eleitoral:
81-51.2016.626.0261
RE - RECURSO nº 8151 -Narandiba/SP
Acórdão de 19/09/2018
Relator(a) MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 27/09/2018
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO
DE 2015. AUSÊNCIA DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS
ARTS. 6º, CAPUT, E 29, §1º, INCISOS, III, IV E V, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.432/2014. INAPLICABILIDADE
DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, §1º, DA CITADA RESOLUÇÃO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE
IMPOSSIBILITA O EFETIVO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA PELO PARTIDO E
COMPROMETE A REGULARIDADE DAS CONTAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Decisão: NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.
Por fim, cumpre também destacar que a agremiação partidária descumpriu o previsto no art. 28 da Resolução
TSE nº 23.432/14, ao apresentar a sua prestação de contas após o dia 30 de abril do corrente.
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Destarte, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a quantidade e
gravidade das irregularidades cometidas, deve o partido político arcar com a sanção de suspensão, com perda,
do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, pelo período de 06 (seis) meses,.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas da Direção Municipal em Caicó - RN do Partido
Social Democrata Cristão - PSDC, relativa ao exercício financeiro de 2015, com a consequente suspensão de
novas quotas do fundo partidário destinadas à referida direção municipal, pelo período de 6 (seis) meses, a partir
da publicação da presente decisão, nos termos do artigo 37, da Lei 9.096/95 e art. 48 da Resolução-TSE
21.432/14.
P.R.I.
Após, procedidas as anotações e comunicações necessárias, arquive-se com observância das cautelas legais.
Caicó - RN, 12 de março de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
EDITAIS

Prestação de Contas
EDITAL Nº 05/2019 (IMPUGNAÇÃO)
PRAZO: 3 DIAS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LUIZ CÂNDIDO DE ANDRADE VILLAÇA, JUIZ ELEITORAL DA 25ª
ZONA ELEITORAL, DA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DE CAICÓ, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, nos termos do art. 51 da Resolução TSE n. 23.463/2015,
FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2016 dos partidos políticos
abaixo
nominados,
as
quais
estão
disponíveis
para
consulta
no
endereço
eletrônico
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais, ficando cientes que
qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá
impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este
Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Município
Processo n.º
Prestador de contas
Caicó
7-23.2018.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó do PMDB
Caicó
3-49.2019.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó do PR
Caicó
10-41.2019.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó do PHS
Caicó
11-26.2019.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó do PC do B
Caicó
8-71.2019.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó do PMN
Caicó
6-04.2019.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó do PT do B
Caicó
4-34.2019.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó do PROS
DADO E PASSADO, nesta cidade de Caicó - RN, em 7 de março de 2019. Eu, ______, Paulo André Silva
Albuquerque, Chefe de Cartório, expedi e conferi o presente edital.
Juiz LUIZ VILLAÇA

26ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas nº 92-06.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Comunista do Brasil – PC do B de Jardim de Piranhas
Antenor Roberto Soares de Medeiros – Presidente do Diretório Estadual
Vital Nogueira Souza – Tesoureiro do Diretório Estadual
SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe quanto à prestação
de contas exercício 2016, mesmo após ser devidamente notificado para apresentá-las.
O Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos do
Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo julgamento das contas
como não prestadas.
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Por fim, foi expedido termo de vistas através de Edital, uma vez que se mostrou ineficaz a tentativa de
comunicação com o partido através de outros meios, para o partido se pronunciasse com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, 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, rezando ainda o artigo 37 do mesmo
diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no caso de falta de
prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo
tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a
prestação de contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não apresentou suas contas
no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, estando, inclusive, inativo, motivo pelo qual os órgãos
hierarquicamente superiores foram acionados, permanecendo, pórem, a inercia.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas
do exercício 2016 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 02.05.2017.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral.
Registre-se no SADP e no livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários superiores para se absterem de repassar recursos do FP enquanto durar a
inadimplência.
Ciência pessoal ao RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 11 de março de 2019.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 93-88.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Comunista do Brasil – PC do B de Jardim de Piranhas
Antenor Roberto Soares de Medeiros – Presidente do Diretório Estadual
Vital Nogueira Souza – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe quanto à prestação
de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificado para apresentá-las.
O Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos do
Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo julgamento das contas
como não prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas através de Edital, uma vez que se mostrou ineficaz a tentativa de
comunicação com o partido através de outros meios, para o partido se pronunciasse com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, 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, rezando ainda o artigo 37 do mesmo
diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no caso de falta de
prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo
tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a
prestação de contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não apresentou suas contas
no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, estando, inclusive, inativo, motivo pelo qual os órgãos
hierarquicamente superiores foram acionados, permanecendo, pórem, a inercia.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas
do exercício 2017. do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 02.05.2018.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral.
Registre-se no SADP e no livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
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Comunique-se aos órgãos partidários superiores para se absterem de repassar recursos do FP enquanto durar a
inadimplência.
Ciência pessoal ao RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 11 de março de 2019.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 91-21.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Serra Negra do Norte
Getúlio Batista da Silva Neto – Presidente do Diretório Estadual
Renato de Souza Cavalcanti Marinheiro –Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
O grêmio político em testilha deixou de apresentar a este Juízo Eleitoral prestação de contas anuais referente ao
exercício 2016, de ausência de movimentação de recursos financeiros relativa ao exercício de 2016.
Decorrido "in albis" o prazo editalício para os eventuais interessados impugnarem a declaração sobredita, o
Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos do
Fundo Partidário e a irregularidade no CNPJ.
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Aberta vista dos autos ao interessado, manteve-se esse novamente inerte.
É o relatório em abreviado. Decido.
A prestação de contas é dever constitucional para todos aqueles que recebem recursos do Erário, nisto inclusos
os partidos políticos, que, muito embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, recebem, por exemplo,
quotas do Fundo Partidário.
Ressalte-se que, no caso dos autos, apesar de o partido não mais estar vigente, esteve até o dia 05/06/2016, e
por esse período durante o ano de 2016 deveria ter prestado contas. Além disso, o partido está irregular com seu
CNPJ.
Ora, através do CNPJ, o analista de contas tem como verificar no sistema eleitoral ODIN se houve envio por
parte das instituições financeiras de extratos bancários para o banco de dados eleitoral. De posse dessa
informação, o analista de contas pode auferir se houve efetivamente movimentação bancária por parte da
agremiação partidária.
Nota-se, portanto, que a ausência de CNPJ é irregularidade que compromete a fiel análise da integralidade das
contas e não mero vício formal sanável.
Vejamos o que prelude o art. 46, IV, alínea “b” da Resolução nº 23.464/2015:
“Art.46.Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV –pela não prestação, quando:
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender as diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros”
Nota-se, in casu, que a ausência de CNPJ acaba por prejudicar a análise das contas em seu inteiro teor, visto
que sem essa inscrição, a Justiça Eleitoral não tem acesso aos extratos bancários no sistema ODIN e, por
conseguinte, à movimentação financeira partidária.
Ademais, o dever de manter CNPJ regularizado está insculpido no art. 4º, inc. I da Resolução nº 23.464/2017:
“Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem: I –inscrever-se no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ);”
Verifica-se, assim, que é obrigação atribuída pela lei a todos os partidos políticos, não se tratando de mera
irregularidade formal o seu descumprimento.
Diante do exposto, à vista do que preconiza o art. 4º, I c/c art. 46, IV, alínea “b” da Resolução nº 23.464/2015 e,
de acorco com o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB do municípío de Serra Negra do Norte, referene ao exercício 2016, e SUSPENDO,
de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal
em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 02.05.2017.
Registre-se no Livro de Sentenças e no SADP.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral.
Ciência pessoal ao RMPE.
Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO as informações pertinentes. Comunique-se aos órgãos
partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do FP enquanto durar a
inadimplência.
Cumpridas as providências citadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo.
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Caicó, 11 de março de 2019.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral

29ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

PROCESSO Nº: 53-97.2018.6.20.0029
PROCESSO Nº: 53-97.2018.6.20.0029
PROTOCOLO Nº 20.087/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSD - AÇU
CNPJ
: 15.810.752/0001-95
Nº CONTROLE: P55000416039RN1977882
DATA ENTREGA: 25/02/2019 às 11:04:26
DATA GERAÇÃO: 27/02/2019 às 14:56:38
TIPO: FINAL
ADVOGADO: RENATO AUGUSTO SOARES DE SOUZA LOPES (OAB/RN N.º 6146)
DESPACHO
Defiro o pedido de fls. 24 (protocolo n.º 3425/2019), dilatando o prazo em mais 5 (cinco) dias para manifestação
referente a intimação de fls. 21/21v.
Assú/RN, 12 de março de 2019.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

35ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

Petição nº 1-49.2019.6.20.0035 (Protoc. 34472019)
Espécie: Prestação de Contas – Eleições 2016
Requerente: Leila Cristina de Morais e Sales Paiva
Advogado: João Paulo Ferreira Filgueira, OABRN 13072
INTIMAÇÃO
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 35ª Zona Eleitoral, Dr. Antonio Borja de Almeida Junior, considerando o
parecer técnico retro, procedo a intimação da Requerente Leila Cristina de Morais e Sales Paiva, por intermédio
de seu advogado, para que se manifeste, no prazo de três dias, para sanar as inconsistências detectadas, quais
sejam, a transmissão das contas por meio do SPCE, e a apresentação ao Cartório do Extrato Simplificado,
devidamente assinado, tudo como determina o art. 48, 49 e 50, §2º, constante da Res. TSE nº 23.463/2015.
Digitei e fiz imprimir o presente, o qual subscrevo.
Apodi/RN, 11 de março de 2019.
Edson Lyneker Costa Morais
Chefe do Cartório Eleitoral

46ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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Processo n.º. nº 76-83.2016.6.20.0006
Prestação de Contas de Exercício de 2015
Requerente: Partido Progressista - PP
Advogado: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (OAB/RN nº 3640)
Município: Ielmo Marinho/RN
EMENTA: Eleitoral. Prestação de contas anual de partido. Exercício Financeiro 2015. Não autenticação do Livro
Diário. Omissão de Peças Contábeis. Relevância. Desaprovação das contas apresentadas.
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Progressista - PP, no que diz respeito ao
exercício financeiro de 2015 no Município de Ielmo Marinho.
Após o recebimento das contas ora prestadas, a Unidade Técnica elaborou relatório preliminar de diligência da
prestação de contas do referido partido, o qual foi devidamente intimado para apresentar as peças elencadas no
referido relatório.
O partido quedou-se inerte, nada apresentando ao Órgão Técnico.
A Unidade Técnica, em sequência, ofertou manifestação técnica tendo opinado pela desaprovação das contas,
em razão da constatação das omissões e irregularidades que comprometem a regularidade, a confiabilidade e a
consistência das contas.
Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público opinou pela desaprovação das contas
apresentadas, em razão do descumprimento de providência obrigatória relativamente à abertura de contas
bancárias.
É o relatório, decido.
Observa-se que a prestação de contas foi entregue tempestivamente.
A Resolução TSE nº 23.432/2014, a qual deve ser observada para fins de análise do mérito das presentes
contas, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, preceitua no seu art. 6º que o partido deve abrir contas
bancárias para movimentar os recursos recebidos do fundo partidário, decorrente de doações para campanha e
também para movimentar "outros recursos".
Entretanto, o §1º do art. 6º do citado diploma normativo relativiza a exigência de abertura das mencionadas
contas bancárias quando o partido político, direta ou indiretamente, não recebe recursos dos gêneros
mencionados. Essa alteração normativa trazida pela Res. 23.432/2014, aliás, flexibilizou a antiga jurisprudência
dos Tribunais Eleitorais em relação ao mesmo fato, no caso da análise das contas sob à luz de Res. TSE nº
21.841/2004, que serviu de parâmetro para julgamento do mérito das contas partidárias até o exercício financeiro
de 2014. Veja-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014.
NÃO AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO NO OFÍCIO CIVIL. NÃO DECLARAÇÃO DE DESPESAS/DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CONSOLIDAÇÕES DE RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO
DIVERGENTES. OUTRAS FALHAS FORMAIS LISTADAS PELO ÓRGÃO TÉCNICO. COMPROMETIMENTO
DA REGULARIDADE, TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DE
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
1. Apreciação de prestação de contas partidária anual.
2. Tratando-se de prestação de contas referente a exercício anterior ao de 2015, a análise deve ser feita à luz da
Resolução TSE n.º 21.841/2004, por força do art. 65, § 3º, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (as
prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004).
3. O caput do art. 30 da Lei nº 9.096/1995 impõe aos partidos políticos o dever de manter escrituração contábil,
de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e da destinação de suas despesas, a fim de
viabilizar uma completa fiscalização da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. A omissão de
despesas/receitas
estimáveis
relacionadas
ao
funcionamento
da
agremiação
enseja
a desaprovação das contas partidárias, por prejudicar a transparência contábil e a auditoria das contas pela
Justiça Eleitoral. Precedentes deste Regional (PC n.º 121-42.2015.6.20.0000, rel. Juiz Almiro Lemos, DJE
26.05.2017; PC n.º 66-28.2014.6.20.0000, rel. Juiz Gustavo Smith, DJE 01.12.2016).
4. A normativa instituída pela Resolução TSE n.º 21.841/2004 estabelece o dever de a agremiação partidária
abrir contas bancárias diversas para movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário e de outras fontes,
especificando-as, independentemente da existência de arrecadação da primeira (Fundo Partidário),
diferentemente da regulamentação mais recente, trazida pelas Resoluções TSE n.º 23.432/2014, 23.464/2015 e
23.546/2017, que prevêem a faculdade de abertura da conta bancária, caso não haja a arrecadação de receitas
do gênero (art. 6º, § 1º de ambas as normas). Este Regional, todavia, firmou entendimento no sentido de mitigar
tal exigência, quando comprovado nos autos não ter o partido recebido repasse de tais verbas
no exercício examinado (PC n.º 53-92.2015.6.20.0000, rel. Juiz Luís Gustavo Alves Smith, DJE 28.05.2018).
[...]
(TRE-RN, REL – PC nº 65-09.2015.620.0000 – Natal/RN, Acórdão 340/2018, Dje 31/10/2018, pg. 11/13; Relator
FRQANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES. Grifos acrescidos).
Dessa forma, não mostra-se acertada a convicção firmada pelo Órgão Técnico, bem como pelo Parquet Eleitoral,
quanto a desaprovação das presentes contas em razão da não abertura de conta bancária, ainda mais quando
justificado devidamente pelo partido a causa da não abertura (fls. 06), bem como em face da análise dos autos,
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os quais mostram que os gastos efetuados pela agremiação ocorreu apenas na modalidade "estimável em
dinheiro".
Muito embora essa causa de desaprovação das contas mencionada nos pareceres daqueles dois órgãos mereça
ser afastada pelas justificativas já expostas, verifica-se que a agremiação partidária não observou a exigência
prevista no art. 26, §3º da Res. 23.432/2014, qual seja, não autenticou no registro público competente o Livro
Diário apresentado (fls. 25/29), bem como deixou de apresentar peças contábeis mencionadas no relatório de
diligências (fls.45/46), sendo tais ausências consideradas relevantes, constituindo-se irregularidades graves,
impeditivas do efetivo controle das contas por essa Justiça Eleitoral. Não é outro o entendimento do TRE/RN, in
verbis:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2015. INTIMAÇÃO PARA SANAR AS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PARTIDO.
INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO CONTÁBIL. IRREGULARIDADE MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA. VÍCIO AFASTADO.
AUSÊNCIA DE VÁRIAS PEÇAS E DEMONSTRATIVOS. NÃO AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO PERANTE
O OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL.EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. RECEITAS E DESPESAS SEM OS
RESPECTIVOS RECIBOS E DOCUMENTOS FISCAIS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INDEVIDA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE DESPESAS MÍNIMAS
PARA A MANUTENÇÃO DO PARTIDO. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS.
SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR 12 (DOZE) MESES. DESAPROVAÇÃO.
[Omissis]
A ausência de várias peças e demonstrativos do exercício 2015, mencionados no relatório preliminar de
fl.76/76v; a não autenticação do Livro Diário junto ao Cartório de Registro Civil; e a ausência de extratos
bancários das contas do Fundo Partidário de nº 14.257-3 (agência BB nº 3525-4) e 16.016 (agência BB nº 35254) - item "e", consistem em irregularidades graves, impeditivas do efetivo controle da movimentação financeira
por esta Justiça Especializada.
(TRE-RN, REL – PC nº 64-87.2016.620.0000 – Natal/RN, Acórdão 303/2018, Dje 24/08/2018, pg. 7; Relator
JOSE DANTAS DE PAIVA. Grifos acrescidos).
Diante do exposto, com fulcro nos autos e na legislação, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS ANUAL do
Órgão Provisório Municipal do Partido Progressista –PP de Ielmo Marinho/RN, referente ao exercício financeiro
de 2015.
Determino a suspensão de transferências de novas cotas do Fundo Partidário à instância municipal do Partido
Progressista - PP de Ielmo Marinho, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta decisão, conforme
dispõe parágrafo 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.432/2014.
Encaminhe-se via e-mail oficial (SGIP Oficial) às instâncias regional e nacional do referido partido para ciência e
cumprimento desta decisão.
Anote-se no SICO a suspensão ora determinada. Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se
os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ceará-Mirim, RN, 11 de março de 2019.
CLEUDSON DE ARAUJO DO VALE
Juiz Eleitoral da 46ª Zona
___________________________________________________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 53-74.2015.6.20.0046
REQUERIDOS: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB
MUNICÍPIO: IELMO MARINHO/RN
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas de partido político, relativo ao exercício financeiro de 2014. O
Cartório Eleitoral certificou a não vigência do PCdoB de Ielmo Marinho/RN no ano de 2014 (fls. 27).
É o sucinto relatório. Decido.
Tendo em vista o teor da certidão do Chefe de Cartório, constata-se a existência de equívoco na autuação do
processo, tendo em vista que, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.0961995/2017, os partidos políticos estão
obrigados a enviar anualmente à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 31 de abril do
ano seguinte. Como a agremiação partidária em epígrafe não esteve vigente durante todo o ano de 2014 não
haveria obrigatoriedade de prestar contas, já que o mesmo não existiu juridicamente no correspondente ano.
Consta-se, portanto, que a apresentação das presentes contas pelo partido é inútil, não havendo possibilidade
jurídica do pedido do mesmo, isto é, não há interesse de agir no presente feito para se julgar o mérito das
contas.
Isto posto, reconheço a inutilidade, desnecessidade e, portanto, ausência de interesse processual do presente
feito e, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, DETERMINO a extinção do mesmo e o consequente
arquivamento, com baixa.
Intimem-se. Publique-se.
Ceará-Mirim, RN, 8 de março de 2019.
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CLEUDSON DE ARAUJO DO VALE
Juiz Eleitoral da 46ª Zona
___________________________________________________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 50-22.2015.6.20.0006
REQUERIDOS: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: IELMO MARINHO/RN
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas de partido político, relativo ao exercício financeiro de 2014. O
Cartório Eleitoral certificou a não vigência do PDT de Ielmo Marinho/RN no ano de 2014 (fls. 28).
É o sucinto relatório. Decido.
Tendo em vista o teor da certidão do Chefe de Cartório, constata-se a existência de equívoco na autuação do
processo, tendo em vista que, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.0961995/2017, os partidos políticos estão
obrigados a enviar anualmente à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 31 de abril do
ano seguinte. Como a agremiação partidária em epígrafe não esteve vigente durante todo o ano de 2014 não
haveria obrigatoriedade de prestar contas, já que o mesmo não existiu juridicamente no correspondente ano.
Consta-se, portanto, que a apresentação das presentes contas pelo partido é inútil, não havendo possibilidade
jurídica do pedido do mesmo, isto é, não há interesse de agir no presente feito para se julgar o mérito das
contas.
Isto posto, reconheço a inutilidade, desnecessidade e, portanto, ausência de interesse processual do presente
feito e, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, DETERMINO a extinção do mesmo e o consequente
arquivamento, com baixa.
Intimem-se. Publique-se.
Ceará-Mirim, RN, 8 de março de 2019.
CLEUDSON DE ARAUJO DO VALE
Juiz Eleitoral da 46ª Zona
___________________________________________________________________________
Processo n.º. nº 45-97.2015.6.20.0006
Prestação de Contas de Exercício de 2014
Requerente: Partido Social Democrático - PSD
Município: Ielmo Marinho/RN
EMENTA: Eleitoral. Prestação de contas anual de partido. Exercício Financeiro 2014. Não Abertura de Conta
Bancária. Desaprovação das contas apresentadas.
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Social Democrático - PSD, no que diz respeito ao
exercício financeiro de 2014 no Município de Ielmo Marinho.
Após o recebimento das contas ora prestadas, a Unidade Técnica elaborou relatório preliminar de diligência da
prestação de contas do referido partido, o qual foi devidamente intimado para apresentar as peças elencadas no
referido relatório.
O partido quedou-se inerte, nada apresentando ao Órgão Técnico.
A Unidade Técnica, em sequência, ofertou manifestação técnica tendo opinado pela desaprovação das contas,
em razão da constatação das omissões e irregularidades que comprometem a regularidade, a confiabilidade e a
consistência das contas.
Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público opinou pela desaprovação das contas
apresentadas, em razão do descumprimento de providência obrigatória relativamente à abertura de contas
bancárias.
É o relatório, decido.
Observa-se que a prestação de contas foi entregue intempestivamente, o que resulta num vício formal,
caracterizado por uma impropriedade que, por si só, é incapaz de promover a sua não recepção ou rejeição,
tendo em vista ausência de norma expressa na Resolução dispondo nesse sentido.
A Resolução TSE nº21.841/2004, a qual deve ser observada para fins de análise do mérito das presentes
contas, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, preceitua no seu art. 4º que o partido deve abrir duas
contas bancárias sendo uma para movimentar os recursos recebidos do fundo partidário e outra para
movimentar recursos de outra natureza.
A conta bancária é o instrumento legalmente previsto para o controle e a comprovação dos valores arrecadados
e gastos no exercício financeiro, ou seja, é o instrumento que confere fidedignidade à movimentação financeira
do partido político.
Dessa forma, a ausência da relação de contas bancárias abertas, dos respectivos extratos e da conciliação
bancária inviabiliza a análise das contas.
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A jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que a não-apresentação de extrato de conta bancária é
indicativo da de desaprovação das contas. In verbis:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013.
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS EM DESACORDO COM O PLANO DE CONTAS DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. IRREGULARIDADE FORMAL. APLICAÇÃO/COMPROVAÇÃO INDEVIDA DE VERBAS
ORIGINÁRIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECIBOS NÃO ASSINADOS PELOS EMITENTES. PAGAMENTO
DE MULTAS E JUROS DE MORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. IRREGULARIDADES MATERIAIS GRAVES EM
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. COMPROMETIMENTO DA LISURA, TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. SUPENSÃO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO.
[Omissis]
6. De acordo com o art. 14, II, n, da Resolução nº 21.841/2004, os partidos deverão apresentar extratos
bancários consolidados e definitivos das contas bancárias abertas para a movimentação de recursos
arrecadados, de forma a permitir a visualização do período integral do exercício ao qual se refere a prestação
de contas. A falta de apresentação de extratos bancários consolidados e definitivos constitui irregularidade grave
e insanável, que afeta a transparência inerente à prestação de contas e prejudica a atividade fiscalizadora da
Justiça Eleitoral. Precedentes deste Regional (RECURSO ELEITORAL nº 2546, rel. Almiro José da Rocha
Lemos, DJE 27/05/2016; RECURSO ELEITORAL nº 2898, rel. Sérgio Roberto Nascimento Maia, DJE
09/05/2016).
(TRE-RN, REL – PC nº 60-21.2014.620.0000 – Natal/RN, Acórdão 300/2018, Dje 22/08/2018, pg. 7/8; Relator
FRQANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES. Grifos acrescidos).
Diante do exposto, com fulcro nos autos e na legislação, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS ANUAL da
Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrata –PSD de Ielmo Marinho/RN, referente ao exercício
financeiro de 2014.
Considerando que no exercício financeiro em referência não houve recebimento de verbas do fundo partidário
pelo respectivo órgão diretivo, resta inaplicável a providência prevista no art. 34, caput, parte final, da Resolução
TSE 21.841/2004.
Determino a suspensão de transferências de novas cotas do Fundo Partidário à instância municipal do Partido
Progressista- PP, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta decisão, conforme dispõe o inciso IV,
do art. 28, da Resolução TSE nº21.841/2004.
Oficie-se às instâncias regional e nacional do referido partido para ciência e cumprimento desta decisão.
Anote-se no SICO a suspensão ora determinada, em atenção ao inciso III, do artigo 29, da Resolução TSE
nº21.841/2004.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão , arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ceará-Mirim, RN, 8 de março de 2019.
CLEUDSON DE ARAUJO DO VALE
Juiz Eleitoral da 46ª Zona
___________________________________________________________________________
Processo n.º. nº 34-97.2017.6.20.0006
Prestação de Contas de Exercício de 2014
Requerente: Partido Republicano Brasileiro - PRB
Município: Pureza/RN
EMENTA: Eleitoral. Prestação de contas anual de partido. Exercício Financeiro 2014. Não Abertura de Conta
Bancária. Desaprovação das contas apresentadas.
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Republicano Brasileiro - PRB, no que diz respeito
ao exercício financeiro de 2014 no Município de Pureza.
Após o recebimento das contas ora prestadas, a Unidade Técnica elaborou relatório preliminar de diligência da
prestação de contas do referido partido, o qual foi devidamente intimado para apresentar as peças elencadas no
referido relatório.
O partido quedou-se inerte, nada apresentando ao Órgão Técnico.
A Unidade Técnica, em sequência, ofertou manifestação técnica tendo opinado pela desaprovação das contas,
em razão da constatação das omissões e irregularidades que comprometem a regularidade, a confiabilidade e a
consistência das contas.
Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público opinou pela desaprovação das contas
apresentadas, em razão do descumprimento de providência obrigatória relativamente à abertura de contas
bancárias.
É o relatório, decido.
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Observa-se que a prestação de contas foi entregue intempestivamente, o que resulta num vício formal,
caracterizado por uma impropriedade que, por si só, é incapaz de promover a sua não recepção ou rejeição,
tendo em vista ausência de norma expressa na Resolução dispondo nesse sentido.
A Resolução TSE nº21.841/2004, a qual deve ser observada para fins de análise do mérito das presentes
contas, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, preceitua no seu art. 4º que o partido deve abrir duas
contas bancárias sendo uma para movimentar os recursos recebidos do fundo partidário e outra para
movimentar recursos de outra natureza.
A conta bancária é o instrumento legalmente previsto para o controle e a comprovação dos valores arrecadados
e gastos no exercício financeiro, ou seja, é o instrumento que confere fidedignidade à movimentação financeira
do partido político.
Dessa forma, a ausência da relação de contas bancárias abertas, dos respectivos extratos e da conciliação
bancária inviabiliza a análise das contas.
A jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que a não-apresentação de extrato de conta bancária é
indicativo da de desaprovação das contas. In verbis:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013.
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS EM DESACORDO COM O PLANO DE CONTAS DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. IRREGULARIDADE FORMAL. APLICAÇÃO/COMPROVAÇÃO INDEVIDA DE VERBAS
ORIGINÁRIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECIBOS NÃO ASSINADOS PELOS EMITENTES. PAGAMENTO
DE MULTAS E JUROS DE MORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. IRREGULARIDADES MATERIAIS GRAVES EM
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. COMPROMETIMENTO DA LISURA, TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. SUPENSÃO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO.
[Omissis]
6. De acordo com o art. 14, II, n, da Resolução nº 21.841/2004, os partidos deverão apresentar extratos
bancários consolidados e definitivos das contas bancárias abertas para a movimentação de recursos
arrecadados, de forma a permitir a visualização do período integral do exercício ao qual se refere a prestação
de contas. A falta de apresentação de extratos bancários consolidados e definitivos constitui irregularidade grave
e insanável, que afeta a transparência inerente à prestação de contas e prejudica a atividade fiscalizadora da
Justiça Eleitoral. Precedentes deste Regional (RECURSO ELEITORAL nº 2546, rel. Almiro José da Rocha
Lemos, DJE 27/05/2016; RECURSO ELEITORAL nº 2898, rel. Sérgio Roberto Nascimento Maia, DJE
09/05/2016).
(TRE-RN, REL – PC nº 60-21.2014.620.0000 – Natal/RN, Acórdão 300/2018, Dje 22/08/2018, pg. 7/8; Relator
FRQANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES. Grifos acrescidos).
Diante do exposto, com fulcro nos autos e na legislação, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS ANUAL da
Comissão Provisória Municipal do Partido Republicano Brasileiro – PRB de Pureza/RN, referente ao exercício
financeiro de 2014.
Considerando que no exercício financeiro em referência não houve recebimento de verbas do fundo partidário
pelo respectivo órgão diretivo, resta inaplicável a providência prevista no art. 34, caput, parte final, da Resolução
TSE 21.841/2004.
Determino a suspensão de transferências de novas cotas do Fundo Partidário à instância municipal do Partido
Republicano Brasileiro - PRB, em Pureza, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta decisão,
conforme dispõe o inciso IV, do art. 28, da Resolução TSE nº21.841/2004.
Oficie-se às instâncias regional e nacional do referido partido para ciência e cumprimento desta decisão.
Anote-se no SICO a suspensão ora determinada, em atenção ao inciso III, do artigo 29, da Resolução TSE
nº21.841/2004.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão , arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ceará-Mirim, RN, 11 de março de 2019.
CLEUDSON DE ARAUJO DO VALE
Juiz Eleitoral da 46ª Zona
EDITAIS

E D I T A L Nº 010/2019-46ªZE
O Excelentíssimo Senhor Cleudson de Araújo Vale, Juiz Eleitoral desta 46ª Zona no uso de suas atribuições
legais, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, a abertura de vista aos
interessados para se manifestar sobre informações e documentos apresentados nos autos dos processos de
prestação de contas a seguir listado, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 30, inciso IV, "e", da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
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EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2017

Presidente:
JOAO
PAULO Prestação de Contas N.º
MOURA PEGADO
37-92.2018.6.20.0046
Tesoureiro:
TALVANES
RODRIGUES
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Ceará-Mirim/RN, aos 11 (onze) dias do mês de março do ano de 2019 (dois
mil e dezenove). Eu, ______ Paulo Roberto Almeida e Silva, Chefe do Cartório da 46ª Zona Eleitoral, digitei o
presente edital.
Cleudson de Araújo Vale
Juiz Eleitoral 46ª Zona
OUTRAS PUBLICAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 111-49.2018.6.20.0046
REQUERIDOS: PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
ADVOGADO(S): FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS – OAB/RN nº 3.640
MUNICÍPIO: TAIPU/RN
INTIMAÇÃO
De ordem do Exmo. Sr. Dr. Cleudson de Araujo Vale, Juiz da 46ª Zona Eleitoral – Ceará-Mirim/RN, nos termos
da Resolução TRE nº 24/2013, fica INTIMADO, neste ato, o advogado em epígrafe, para que apresente, no
prazo de 15 dias, procuração específica para atuar nos autos do processo de Prestação de Contas nº 11149.2018.6.20.0046, tendo em vista que a Procuração entregue na Prestação de Contas em tela traz habilitação
de outro advogado.
Ceará-Mirim/RN, 12 de março de 2018.
Deivson Lopes da Silva Carvalho
Assistente de Cartório da 46ª Zona

47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 017/2019 - 47ª ZE
O Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório Eleitoral da 47ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, na forma
da lei,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que tramita perante esta zona
eleitoral a Ação Penal nº 37-36.2011.6.20.0047, em que figuram como autor o Ministério Publico Eleitoral e como
Réu Aristófanes Nunes de Brito, portador da cédula de identidade 445.576 – SSP/RN, inscrito no CPF sob
número 222.264.354-68, nacionalidade brasileira, nascido em 22/12/1960, filho de Aurino Alves de Brito e de
Francisca Nunes de Brito.
Diante da impossibilidade de a este intimar pessoalmente, porquanto residente e domiciliado em local incerto e
não sabido, promove a sua INTIMAÇÃO da Sentença prolatada às fls. 429/430, que faz parte integrante do
presente. Da sentença poderá ser interposto o recurso cabível, no prazo de 03 (três) dias contados a partir dos
15 (quinze) dias da publicação do presente, findo o qual a decisão transitará em julgado.
Para conhecimento de todos e do referido réu, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local
de costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Pendências, aos doze dias do mês de Março do ano de dois mil e dezenove,
eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei e subscrevi.
Luís Cláudio Bezerra Rodrigues
Chefe de Cartório
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49ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

sentença processo: 00001-12.2017.6.20.0049
Processo: 000001-12.2017.6.20.0049
Assunto: Procedimento administrativo – publicidade institucional
REQUERIDO: LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
ADVOGADO: JOSÉ GILBERTO DE CARVALHO – OAB Nº 2509/RN
Sentença
Trata-se de processo administrativo no em que se apura os gastos do Município de Upanema com publicidade,
para fins de adequação ao que dispõe o art. 73, inciso VI, da lei 9.504/1997.
O Município de Upanema acostou ao feito breve relatório em que discrimina os gastos com publicidade nos anos
de 2013, 2014 e 2015.
Em parecer conclusivo, o Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamento do processo.
É o relatório. Decido:
A regulação das despesas com publicidade em ano eleitoral está prevista no art. 73, inciso VII, da lei 9.504/4997,
que dispõe da seguinte forma:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam
a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à
eleição.
A norma jurídica acima citada preceitua que os gastos com publicidade, em ano eleitoral, não podem superar: a
média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito; e nem superior a média dos gastos do último
ano imediatamente anterior às eleições.
POSTO ISSO, em consonância com o parecer ministerial, considerando que não se verificou a prática de
conduta vedada com gastos com publicidade, então determino o ARQUIVAMENTO do presente feito.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Mossoró, 29 de fevereiro de 2019.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 000001-12.2017.6.20.0049
Processo: 000001-12.2017.6.20.0049
Assunto: Procedimento administrativo – publicidade institucional
REQUERIDO: LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
ADVOGADO: JOSÉ GILBERTO DE CARVALHO – OAB Nº 2509/RN
Sentença
Trata-se de processo administrativo no em que se apura os gastos do Município de Upanema com publicidade,
para fins de adequação ao que dispõe o art. 73, inciso VI, da lei 9.504/1997.
O Município de Upanema acostou ao feito breve relatório em que discrimina os gastos com publicidade nos anos
de 2013, 2014 e 2015.
Em parecer conclusivo, o Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamento do processo.
É o relatório. Decido:
A regulação das despesas com publicidade em ano eleitoral está prevista no art. 73, inciso VII, da lei 9.504/4997,
que dispõe da seguinte forma:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam
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a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à
eleição.
A norma jurídica acima citada preceitua que os gastos com publicidade, em ano eleitoral, não podem superar: a
média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito; e nem superior a média dos gastos do último
ano imediatamente anterior às eleições.
POSTO ISSO, em consonância com o parecer ministerial, considerando que não se verificou a prática de
conduta vedada com gastos com publicidade, então determino o ARQUIVAMENTO do presente feito.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Mossoró, 29 de fevereiro de 2019.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral
DECISÕES E DESPACHOS

proc: 00007-48.2018.6.20.0049
PROCESSO Nº 00007-48.2018.6.20.0049
PARTE: SIGILOSO
ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE LEITE FERNANDES OAB/CE 24980
DESPACHO
Intime-se o recorrido para apresentar suas contrarazões, no prazo de 3 dias.
Em seguida, remeta-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral.
Mossoró, 28 de fevereiro de 2019
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
JUIZ ELEITORAL

52ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL no 3/2019
O Exmº Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MMº juiz desta 52a Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, que, de conformidade com os
artigos 17 e 18, §§ 1º e 5º, da resolução-TSE nº 21538/2003, e artigo 8º da resolução-TRE/RN nº 1/2002,
encontra(m)-se no Cartório Eleitoral desta jurisdição, relação(ões) de requerimento(s) de ALISTAMENTO,
TRANSFERÊNCIA, EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE TÍTULO ELEITORAL E/OU REVISÃO DE DADOS
CADASTRAIS feito(s) no período compreendido entre 1/1/2019 e 28/2/2019.
º
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o MM juiz desta circunscrição
eleitoral, que fosse publicado o presente Edital, no local público de costume deste Fórum Eleitoral e no DJ-e,
podendo qualquer partido político impugnar o(s) pedido(s) de alistamento e transferência no prazo de 10 (dez)
dias, o(s) pedido(s) de revisão e segunda via, no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer diligência(s) no prazo de 3
(três) dias.
Dado e passado nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos doze dias do mês de
março do ano de dois mil e dezenove (12/3/2019). Eu, ____________________(Maximiano Foeppel Uchôa),
chefe do Cartório da 52ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
João Henrique Bressan de Souza
Juiz Eleitoral

54ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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Processo n. 99-23.2017.6.20.0029
Feito: Composição de Mesa Receptora
Eleitor(a): Iara Kelly Feliciano de Alcântara
Município: Ipanguaçu/RN
DECISÃO
EMENTA: Direito Eleitoral. Mesário Faltoso. Intimação para Justificativas. Ausência de manifestação do mesário.
Falta de prova. Multa. Aplicabilidade.
1. Após regular intimação sem justificativa do(a) faltoso(a), se impõe a aplicação da multa por ausência aos
trabalhos eleitorais.
2. Inteligência do art. 124, caput, Código Eleitoral.
Processo de natureza administrativa instaurado em face de IARA KELLY FELICIANO DE ALCÂNTARA qual se
comunica o não comparecimento, nas Eleições Municipais do ano de 2016, uma vez que o(a) mesário(a) fora
convocado(a) para compor Mesa Receptora de Votos nesta Zona Eleitoral. Regularmente intimado(a) (certidão
de fls.07/v), não apresentou justificativa.
Em parecer de fl. 14, o representante do Ministério Público requer aplicação de multa nos termos do art. 124 do
Código Eleitoral.
É o relato. Decido.
Diante da informação do Cartório Eleitoral e de já ter sido realizado o comando do FASE 442 (Ausência aos
Trabalhos eleitorais) na inscrição do referido eleitor, determino que, em momento oportuno, ao procurar o
cartório eleitoral seja cobrado do mesmo o valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos) para que
fique quite com a Justiça eleitoral. Proceda, ainda, o Cartório Eleitoral à inscrição do nome do mesário faltoso no
Livro de Multa Eleitoral.
Providências de praxe, ciência ao Ministério Público e, em seguida, arquive-se o presente.
Cumpra-se.
Assú(RN), 19 de março de 2019.
Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas
Juíza da 54ª Zona Eleitoral

63ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 009/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor Edilson Chaves de Freitas, Juiz Eleitoral desta 63ª ZE/Portalegre, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixada, no Cartório
Eleitoral desta 63ª Zona, relação contendo o nome e o número de inscrição de eleitor(a) requerente de revisão e
segunda via no período de 16/02/2019 a 28/02/2019, no(s) Município(s) de Portalegre, Viçosa e Taboleiro
Grande pertencente(s) à 63ª Zona Eleitoral/RN, cujos requerimentos foram DEFERIDOS por este juízo, conforme
relatório expedido no Sistema ELO.
Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso pelos delegados
de partidos políticos, nos termos dos artigos 17 e 18 da Resolução n.º 21.538/2003 – TSE.
E para que ninguém alegue ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o
presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico e no local de costume.
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 63ª Zona, Portalegre/RN,
aos 12 (doze) dias do mês de março
de 2019. Eu, ________ Mairan Kleber Araujo Dantas (Chefe de Cartório da 63ªZE), preparei e conferi o presente
Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral da 63ª Zona

69ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES
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TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS nº 001/2019
Nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2019, na Sede da COOCAMAR (Cooperativa de Catadores de Materiais
Recicláveis), CNPJ 08.605.219/0001-26, localizada na Rua Sampaio Correia, 2350, Cidade Nova (Antigo Lixão),
na presença do servidor Alessio Medeiros Cavalcanti, foi realizado o processo de eliminação, através de
fragmentação mecânica, dos documentos desta Unidade relacionados no Edital nº 047/2018 – 69ª ZE, publicado
no DJe de 23/11/2018, de acordo com a Tabela de Temporalidade Documental deste Regional. E, para constar,
eu, Alessio Medeiros Cavalcanti, lavrei o presente termo, que vai assinado por mim e pela Chefe de Cartório da
69ª ZE/RN.
ALESSIO MEDEIROS CAVALCANTI
Responsável pela eliminação

KATIA COSTA PEREIRA
Chefe da 69ª ZE/RN

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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