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

PORTARIA N.º 03/2018 - GP
Dispensa Anderson de Brito Rodrigues da Função Comissionada – FC.1 de Assistente I da 51ª ZE - São
Gonçalo do Amarante/RN.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa, e
tendo em vista o que consta do PAE n.º 17.133/2017,
RESOLVE:
Art. 1º. Dispensar, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação da Lei n.º
9.527, de 10/12/1997, o servidor ANDERSON DE BRITO RODRIGUES, ocupante do cargo de Auxiliar em
Administração, do Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº
1945147, da Função Comissionada – FC.1 de Assistente I da 51ª Zona Eleitoral – São Gonçalo do
Amarante/RN.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 29/12/2017.
Natal, 8 de janeiro de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
PORTARIA N.º 04/2018 - GP
Interrompe férias da servidora Elisiana Gomes de Lima da Costa.
O CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, inciso IV, da Portaria nº 227/2017-GP, de
22/08/2017 – DJE: 31/08/2017, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Eletrônico n.º
17797/2017,
RESOLVE:
Art. 1º Interromper, a partir de 04/12/2017, com fundamento no art. 80 da Lei 8.112/1990, e por imperiosa
necessidade do serviço, as férias referentes ao exercício de 2017, marcadas para o período de 13/11/2017 a
12/12/2017, da servidora ELISIANA GOMES DE LIMA DA COSTA, ocupante do cargo de Secretário Escolar,
matrícula n.º 60001930, do Quadro da Prefeitura Municipal de Várzea, requisitada para este Regional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 10 de janeiro de 2018.
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Felix Antonio Lins Fialho Filho
Chefe de Gabinete em substituição
Presidência TRE/RN
PORTARIA N.º 05/2018 - GP
Interrompe férias da servidora Hiana Magalhães Abreu.
O CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, inciso IV, da Portaria nº 227/2017-GP, de
22/08/2017 – DJE: 31/08/2017, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Eletrônico n.º
17100/2017,
RESOLVE:
Art. 1º Interromper, a partir de 05/12/2017, com fundamento no art. 80 da Lei 8.112/1990, e por imperiosa
necessidade do serviço, a terceira parcela das férias referentes ao exercício de 2016, marcada para o período de
29/11/2017 a 08/12/2017, da servidora HIANA MAGALHÃES ABREU, ocupante do cargo de Secretário Escolar,
matrícula n.º 60001869, do Quadro da Prefeitura Municipal de Extremoz, requisitada para este Regional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 10 de janeiro de 2018.
Felix Antonio Lins Fialho Filho
Chefe de Gabinete em substituição
Presidência

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 001/2018
Prazo: 10 dias
De ordem do MM. Juiz Eleitoral, o Excelentíssimo Senhor Dr. MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO, Juiz da 1ª
Zona Eleitoral de Natal, neste Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.,
FAÇO SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em conformidade com o
disposto no art. 7º, da Lei n.º 6.996/82, c/c art. 17, §1º, da Res. TSE n.º 21.538/2003, encontra-se publicada em
cartório a Relação de Títulos/Operações de RAE concernentes a ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS,
REVISÕES e 2ª VIAS deferidos, pertencentes ao Município de Natal/RN, sob a jurisdição desta 1ª Zona Eleitoral,
requeridos no período 01.12.2017 a 31.12.2017. Podendo qualquer delegado de partido político, nos termos da
Res. TSE n.º 21.538/2003, recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral no prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade do Natal, 08 (dois) dias do mês de JANEIRO do ano de dois mil e dezoito
(08.01.2018).
ARLLEY ANDRADE DE SOUSA
Chefe de Cartório da 1ªzona Eleitoral-Natal/RN

03ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 001/2018
EDITAL N.º 001/2018
O Dr. Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra, Juiz da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação contendo
os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requererem alistamento e transferência no período de
16/11/2017 a 30/11/2017, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para, querendo, interpor
recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei n.º 6.996/82, arts. 7º
e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 10 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezoito (2018). Eu, ____________, Alexandra Maria Fernandes Rodrigues de Farias, Chefe do Cartório da 3ª
Zona Eleitoral de Natal/RN, o fiz expedir e vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL N.º 002/2018
EDITAL N.º 002/2018
O Dr. Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra, Juiz da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação contendo
os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requererem alistamento e transferência no período de
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01/12/2017 a 15/12/2017, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para, querendo, interpor
recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei n.º 6.996/82, arts. 7º
e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 10 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezoito (2018). Eu, ____________, Alexandra Maria Fernandes Rodrigues de Farias, Chefe do Cartório da 3ª
Zona Eleitoral de Natal/RN, o fiz expedir e vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL N.º 003/2018
EDITAL N.º 003/2018
O Dr. Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra, Juiz da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação contendo
os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requererem alistamento e transferência no período de
16/12/2017 a 31/12/2017, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para, querendo, interpor
recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei n.º 6.996/82, arts. 7º
e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 10 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezoito (2018). Eu, ____________, Alexandra Maria Fernandes Rodrigues de Farias, Chefe do Cartório da 3ª
Zona Eleitoral de Natal/RN, o fiz expedir e vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL N.º 004/2018
EDITAL N.º 004/2018
O Dr. GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA, Juiz da 3ª Zona Eleitoral de Natal, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos os interessados que se encontra afixada em cartório relação contendo os nomes e os
números de inscrição de eleitores pertencentes a esta 3ª Zona Eleitoral de Natal/RN, que tiveram suas inscrições
eleitorais CANCELADAS, no mês de NOVEMBRO de 2017, por motivo de FALECIMENTO (FASE 019), em
razão das informações prestadas pelos Cartórios de Registro Civil. Ressalte-se ainda que, a partir da publicação
do presente, correrá o prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que poderão contestar a exclusão
dos referidos eleitores do Cadastro Nacional de Eleitores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 77,
inciso II, e 79, da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral) e Parágrafo único do art. 3º da Res. TSE n.º 22.166/2006.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral deste juízo, que fosse
afixado o presente edital no local de costume. Dado e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª
Zona/RN, aos dez (10) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu,
_____________________, Alexandra Maria Fernandes Rodrigues de Farias, Chefe do Cartório da 3ª Zona
Eleitoral de Natal/RN, o fiz expedir e vai subscrito pelo MM. Juiz.
GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL N.º 005/2018
EDITAL N.º 005/2018
O Dr. GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA, Juiz da 3ª Zona Eleitoral de Natal, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos os interessados que se encontra afixada em cartório relação contendo os nomes e os
números de inscrição de eleitores pertencentes a esta 3ª Zona Eleitoral de Natal/RN, que tiveram suas inscrições
eleitorais CANCELADAS, no mês de DEZEMBRO de 2017, por motivo de FALECIMENTO (FASE 019), em razão
das informações prestadas pelos Cartórios de Registro Civil. Ressalte-se ainda que, a partir da publicação do
presente, correrá o prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que poderão contestar a exclusão dos
referidos eleitores do Cadastro Nacional de Eleitores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 77, inciso II,
e 79, da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral) e Parágrafo único do art. 3º da Res. TSE n.º 22.166/2006.
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E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral deste juízo, que fosse
afixado o presente edital no local de costume. Dado e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª
Zona/RN, aos dez (10) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu,
_____________________, Alexandra Maria Fernandes Rodrigues de Farias, Chefe do Cartório da 3ª Zona
Eleitoral de Natal/RN, o fiz expedir e vai subscrito pelo MM. Juiz.
GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/RN

08ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo n.º 34-91.2017.6.20.0008
Partido: PT do Município de Riachuelo
Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PT, Diretório Municipal de Riachuelo,
referente ao exercício de 2016.
Intimado para prestar as contas em 72h (fl. 04) e citado para prestar esclarecimentos (fl. 06), o partido político
deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 07).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 08), opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas na Res.
23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PT, Diretório Municipal de Riachuelo/RN, suspendendo, nos termos
do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as 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.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do Partido Político acerca
da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a comunicação da
decisão ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral e aos órgãos de direção nacional e estadual
do Partido para dar continuidade à suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 09 de janeiro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 83-35.2016.6.20.0008
Prestação de Contas – Exercício 2016
Partido: PPS do Município de São Pedro
Advogado: Carlos Rodrigo Cabral OAB/RN 13.830
Tergiversam os presentes autos acerca de uma declaração de ausência de movimentação de recursos declinada
pelo PPS do Município de São Pedro/RN, referente ao exercício de 2016.
Juntados os documentos necessários, a escrivania eleitoral emitiu parecer técnico pronunciando-se pela
regularidade das contas apresentadas, ressalvando, entretanto sua intempestividade.
O Representante do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, em circunstanciado parecer, também opinou pela
aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
No mesmo ensejo, o art. 32, §4º do referido diploma legal, conjugado com o art. 28, §3º, da Resolução TSE n.º
23.464/2015, autoriza aos partidos que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
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dinheiro que apresentem declaração de ausência de movimentação de recursos no período, suprindo o referido
documento todos os formulários anteriormente exigidos para a escrituração partidária.
No caso vertente, facilmente se obtempera que as contas foram intempestivamente apresentadas e o partido
logrou colacionar todos os documentos prescritos na legislação pertinente, especialmente a declaração de
ausência de movimentação de recursos e os extratos da conta bancária.
Nesse sentido, uma percuciente análise da declaração apresentada somada ao extrato eletrônico confirma que
a agremiação não movimentou recursos financeiros, fato que legitima a prestação de contas firmada e lhe dá a
transparência e lisura necessárias a sua aprovação.
A outro tempo, merece destaque que a constituição de advogado nos autos não desnatura a ausência de
movimentação financeira, especialmente por se tratar de um processo judicial que, à luz da Resolução n.º
24/2013 – TRE/RN, depende de capacidade postulatória para seu manejo.
Entender de forma diferente esvazia a pretensão legislativa de simplificar a prestação de contas das
agremiações partidárias menores, especialmente nos rincões de nosso País, que não fazem uso do fundo
partidário e vivem exclusivamente a partir de liberalidades dos seus membros.
Sendo assim, até a exigência de manutenção de conta-corrente desnatura o fim proposto porque gera custo para
o partido que, mais das vezes, não pode arcar.
Tal premissa sempre se mostrou presente ao longo das prestações analisadas sob a égide da legislação
revogada, quando as agremiações tinham as contas aprovadas com ressalva ante a ausência de conta bancária
e registro do livro diário, dado o seu alto custo.
Isto posto, aprovo com ressalvas as contas do PPS do Município de São Pedro/RN.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Partido Político da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo as diligências necessárias,
arquivando-se os autos com baixa nos seus registros.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 09 de janeiro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral

12ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo nº 60-27.2017.6.20.0061
Processo nº 60-27.2017.6.20.0061
Assunto: Prestação de Contas – Exercício 2016
Interessado: Partido Social Democrático - PSD
Município: Montanhas
SENTENÇA
Prestação de contas partidária anual. Não apresentação. Art.32 da Lei nº 9.096/95. Suspensão de novas cotas
do Fundo Partidário. Art. 37-A da Lei nº 9.096/95 c/c art. 48, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Vistos, etc.
Cuida-se de procedimento instaurado de ofício tratando da omissão no dever de prestação de contas do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do município de Montanhas/RN, o qual não enviou, até a presente
data, sua prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016, embora tenha sido regularmente
notificado pelo Cartório Eleitoral. (fl.04)
Registrado e autuado o feito, foi juntado o extrato bancário e certificada a ausência de emissão de recibos de
doações e ainda que não houve doação de repasse de cotas do fundo partidário para o diretório municipal no
exercício 2016 (fls.08/11).
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pugnando
pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 12)
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo. Dessa forma, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada
foi omissa no seu mister, pois que, até a presente data não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de
contas referente ao ano 2015.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz:
“A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
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A Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu art. 48, prescreve:
“A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário,
enquanto não for regularizada a situação do partido político.”
Em seu parecer, o representante do Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento de contas não
prestadas, com as consequências da Lei 9.096/95 e na Resolução TSE nº 23.464/2015.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com
fundamento no art. 37-A da Lei 9.096/95, bem como nos arts. 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº
23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do diretório municipal do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD, do Município de Montanhas/RN, referentes ao exercício financeiro de 2016, e determino
a suspensão, com perda, da distribuição de novas cotas do fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo
em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a
respectiva prestação de contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional de mencionado partido, através de e-mail institucional
cadastrado, para que suspendam os repasses do Fundo Partidário ao diretório municipal enquanto permanecer a
omissão.
Transitado em julgado, registre-se as informações no Sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nova Cruz, 08 de janeiro de 2018.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA DA 12ª ZONA ELEITORAL
Processo nº 53-35.2017.6.20.0061
Processo nº 53-35.2017.6.20.0061
Assunto: Prestação de Contas – Exercício 2016
Interessado: Democratas - DEM
Município: Montanhas
SENTENÇA
Prestação de contas partidária anual. Não apresentação. Art.32 da Lei nº 9.096/95. Suspensão de novas cotas
do Fundo Partidário. Art. 37-A da Lei nº 9.096/95 c/c art. 48, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Vistos, etc.
Cuida-se de procedimento instaurado de ofício tratando da omissão no dever de prestação de contas do
DEMOCRATAS - DEM, do município de Montanhas/RN, o qual não enviou, até a presente data, sua prestação
de contas referente ao exercício financeiro de 2016, embora tenha sido regularmente notificado pelo Cartório
Eleitoral. (fl.04)
Registrado e autuado o feito, foi juntado o extrato bancário e certificada a ausência de emissão de recibos de
doações e ainda que não houve doação de repasse de cotas do fundo partidário para o diretório municipal no
exercício 2016 (fls.08/11).
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pugnando
pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 12)
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo. Dessa forma, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada
foi omissa no seu mister, pois que, até a presente data não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de
contas referente ao ano 2015.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz:
“A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu art. 48, prescreve:
“A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário,
enquanto não for regularizada a situação do partido político.”
Em seu parecer, o representante do Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento de contas não
prestadas, com as consequências da Lei 9.096/95 e na Resolução TSE nº 23.464/2015.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com
fundamento no art. 37-A da Lei 9.096/95, bem como nos arts. 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº
23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do diretório municipal do DEMOCRATAS - DEM, do
Município de Montanhas/RN, referentes ao exercício financeiro de 2016, e determino a suspensão, com perda,
da distribuição de novas cotas do fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva
prestação de contas.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional de mencionado partido, através de e-mail institucional
cadastrado, para que suspendam os repasses do Fundo Partidário ao diretório municipal enquanto permanecer a
omissão.
Transitado em julgado, registre-se as informações no Sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nova Cruz, 08 de janeiro de 2018.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA DA 12ª ZONA ELEITORAL

EDITAIS

EDITAL Nº 01/2018
EDITAL Nº 01/2018
A Exmª Sra. Dra. Juíza Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, usando
suas atribuições legais.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente, ou dele conhecimento tiverem que, foram DEFERIDOS os
pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via dos eleitores em anexo a este, no período de 05.12.2017
a 29.12.2017, e para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a MM. Juíza Eleitoral publicar edital, com
prazo de 10 (dez) dias. E para que a ninguém seja dado o direito de alegar desconhecimento, mandou a MM.
Juíza Eleitoral afixar o presente edital no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Nova Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, no Cartório Eleitoral desta 12ª Zona, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil
e dezoito. Eu ____________Diego Carneiro de Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral Substituto, digitei e
subscrevi o presente edital, que vai assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral
12ª Zona

24ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 001/2018 - 24ª ZE/RN
DE ORDEM da Excelentíssima Senhora Doutora ANA MARIA MARINHO DE BRITO, MM Juíza Eleitoral desta
24.ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme determinam o
Código Eleitoral e Resoluções do TSE pertinentes à matéria,
FAÇO SABER que foram deferidos os requerimentos de alistamento, transferência, revisão e segunda via dos
eleitores relacionados na(s) tabela(s) abaixo, protocolados entre os dias 20 de novembro e 29 de dezembro de
2017, referentes ao LOTE de RAE n. 023/2017 desta 24ª ZE/RN:
PARELHAS
Nome
ADRICÉLIA NEPOMUCENO SANTIAGO
ALISSON KELPER LIMA SILVA
AMÉLIA RAQUEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ANDREZA SOUZA DA SILVA OLIVEIRA
ANTONIO GARCIA DANTAS
BIANCA MARIA DA SILVA ARAÚJO
DAYVERSON MIGUEL BENIGNO DE SOUZA SILVA
EDINARIA VITORIA XAVIER DANTAS
IZABEL CRISTINA DE CASTRO SOUZA
JANIELMA AZEVEDO SILVA

Inscrição
042067991252
034058921635
034521741678
030589171678
020151871600
031086331600
034521711627
031087021678
027017971643
028057951635

Operação
TRANSFERÊNCIA
SEGUNDA VIA
ALISTAMENTO
SEGUNDA VIA
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO
TRANSFERÊNCIA
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JONAS MATHEUS DE JESUS SOUZA
JOSE NASCIMENTO
JULYANE KAROLAYNE DE JESUS SOUZA
KAUAN SANTOS MORAIS
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS OLIVEIRA
MARIA LUCIMARIA DE ARAUJO COSTA
MILENA KETLEM DE SOUZA FERREIRA
MILENE KARLA DE LIMA NOBREGA
WILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

034521721600
005814581686
034521731694
034521691600
017380531678
034521701643
034521751651
032491531600
034521431678
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ALISTAMENTO
SEGUNDA VIA
ALISTAMENTO
ALISTAMENTO
REVISÃO
ALISTAMENTO
ALISTAMENTO
TRANSFERÊNCIA
ALISTAMENTO

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou a MM. Juíza
expedir o presente EDITAL, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixado no lugar público
de costume, na forma da Lei, tendo os interessados o prazo de dez (10) dias para apresentar impugnação,
cientificando-se ainda os partidos políticos, nos termos do artigo 27 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, que
durante o prazo acima citado a relação dos endereços dos eleitores constantes do referido lote está à disposição
para consulta no Cartório Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade (Parelhas/RN) aos onze (11) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e dezoito
(2018). Eu, Sebastião Lúcio dos Santos Rocha, Chefe de Cartório em substituição legal, que o fiz digitando,
subscrevo-o por ordem da MM Juíza Eleitoral.
SEBASTIÃO LÚCIO DOS SANTOS ROCHA
Chefe de Cartório em substituição legal

50ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS

PORTARIA N.º 001/2018
Designa ALYSSON LUIZ LIMA DO NASCIMENTO, Oficial de Justiça do quadro do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte, para atuar como oficial de justiça no âmbito da 50ª Zona Eleitoral de Parnamirim.
A Doutora MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA, Juíza da 50ª Zona Eleitoral – Parnamirim,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais etc.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23.527/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, assim como na
Portaria n.º 422/2017-GP, da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte – TRE/RN;
CONSIDERANDO a necessidade de designação de Oficial de Justiça para cumprimento dos mandados
expedidos por este Juízo, assim como o documento de protocolo n.º 31.605/2017, da Direção do Foro da
Comarca de Parnamirim, o qual indica servidores interessados em exercer a referida função.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor ALYSSON LUIZ LIMA DO NASCIMENTO, Oficial de Justiça do quadro do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ/RN), matrícula n.º 197.178-5, para exercer as funções de
Oficial de Justiça junto ao Juízo desta 50ª Zona Eleitoral – Parnamirim/RN, a fim de cumprir os mandados
expedidos referentes a esta Jurisdição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Comunique-se à Seção de Gestão de Autoridades e Servidores Externos e à Direção do Foro da Comarca de
Parnamirim.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
PORTARIA N.º 002/2018
Designa FRANCISCA BLANDINA ANDRADE, Oficial de Justiça do quadro do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte, para atuar como oficial de justiça no âmbito da 50ª Zona Eleitoral de Parnamirim.
A Doutora MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA, Juíza da 50ª Zona Eleitoral – Parnamirim,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais etc.
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CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23.527/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, assim como na
Portaria n.º 422/2017-GP, da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte – TRE/RN;
CONSIDERANDO a necessidade de designação de Oficial de Justiça para cumprimento dos mandados
expedidos por este Juízo, assim como o documento de protocolo n.º 31.605/2017, da Direção do Foro da
Comarca de Parnamirim, o qual indica servidores interessados em exercer a referida função.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora FRANCISCA BLANDINA ANDRADE, Oficial de Justiça do quadro do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ/RN), matrícula n.º 157.062-5, para exercer as funções de Oficial
de Justiça junto ao Juízo desta 50ª Zona Eleitoral – Parnamirim/RN, a fim de cumprir os mandados expedidos
referentes a esta Jurisdição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Comunique-se à Seção de Gestão de Autoridades e Servidores Externos e à Direção do Foro da Comarca de
Parnamirim.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
PORTARIA N.º 003/2018
Dispensa o servidor JOÃO PAULO DE MELO DANTAS, Assistente em Administração do IFRN, da função de
Oficial de Justiça ad hoc desta da 50ª Zona Eleitoral de Parnamirim.
A Doutora MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA, Juíza da 50ª Zona Eleitoral – Parnamirim,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais etc.
CONSIDERANDO que compete ao Juiz Eleitoral a designação e dispensa formal de servidores para atuarem
como oficial de justiça no âmbito da respectiva Zona Eleitoral, nos termos do art. 4º da Resolução TSE n.º
23.527/2017,
CONSIDERANDO, ainda, o escalonamento de prioridade para designação de oficial de justiça disposto no artigo
4º da referida Resolução,
CONSIDERANDO, por fim, a designação de oficiais de justiça do quadro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte, para atuarem no âmbito da 50ª Zona Eleitoral, por meio das Portarias nº 001 e 002/2018 –
50ªZE/RN,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR o servidor JOÃO PAULO DE MELO DANTAS, ocupante do cargo de Assistente em
Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, e
requisitado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em exercício nesta 50ª Zona Eleitoral, da
função de Oficial de Justiça ad hoc deste Juízo Eleitoral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Comunique-se à Seção de Gestão de Autoridades e Servidores Externos.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

58ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº: 617-57.2016.6.20.0058

PROTOCOLO Nº: 76362/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE : MARIA DA PAZ PEREIRA DOS SANTOS – VEREADOR(A)
ADVOGADO: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER OAB/RN 3.292 E GLAYCON SOUZA BEZERRA OAB/RN 7.329
MUNICÍPIO: BARAÚNA / RN
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas simplificada de candidato a vereador(a) no Município de BARAÚNA referente às
Eleições 2016.
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Publicado edital, não houve impugnação das contas.
No relatório conclusivo, a unidade técnica da 58ª Zona Eleitoral informa que não houve impropriedade ou
irregularidade capaz de comprometer a normalidade da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalva.
É o breve Relatório.
O tema de prestação de contas de candidatos e partidos políticos que concorreram às Eleições 2016 encontra-se
disposto na Lei nº 9.504/97 e Resolução nº 23.463/15.
No art. 28, § 11, da referida lei, existe previsão das contas serem prestadas no modo simplificado:
§ 11. Nas eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de cinquenta mil eleitores, a prestação de
contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os §§ 9oe 10.(Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
Tanto Serra do Mel, como Baraúna, municípios pertencentes à 58ª Zona Eleitoral, tem menos de 50.000
eleitores, sendo, portanto, a regra, prestação de contas simplificada.
Por sua vez, o art. 59, da Resolução nº 23.463/15 informa os documentos que devem ser apresentados na
prestação de contas simplificada. Ressalta que são alguns documentos do inciso II, do art. 48, quais sejam, os
referentes às alíneas “a”, “b”, “d”, “f”:
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha;
(...)
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas
por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
(...)
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
Nesses processos importa ainda verificar os critérios do art. 60 da citada resolução do TSE, quais sejam:
Art. 60. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de forma informatizada, com o
objetivo de detectar:
I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II - recebimento de recursos de origem não identificada;
III - extrapolação de limite de gastos;
IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo Partidário, além da verificação informatizada
da prestação de contas simplificada, a análise dos documentos de que trata o § 5º do art. 59 deve ser feita de
forma manual, mediante o exame da respectiva documentação que comprove a correta utilização dos valores.
No caso concreto, a unidade técnica verificou haver necessidade de diligência e, com base em relatório do
sistema informatizado do TSE e análise manual, identificou que não havia impropriedade ou irregularidade capaz
de comprometer a normalidade das contas.
Isto posto, com fulcro no inciso I, do art. 68 cumulado com art. 62, da Resolução nº 23.463/15, acompanhando o
parecer Ministério Público Eleitoral e em conformidade com o relatório da unidade técnica, DECLARO
APROVADAS COM RESSALVA as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Mossoró, 09 de janeiro de 2018
Breno Valério Fausto de Medeiros
Juiz Eleitoral em Substituição

PROCESSO Nº: 638-33.2016.6.20.0058
PROTOCOLO Nº: 763852016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE : ROQUESCHNEIDER LIMA DOS SANTOS – VEREADOR(A)
ADVOGADO: ANAXÍMENES DA SILVA BEZERRA OAB/RN 6.932
MUNICÍPIO: BARAÚNA / RN
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas simplificada de candidato a vereador(a) no Município de BARAÚNA referente às
Eleições 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
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No relatório conclusivo, a unidade técnica da 58ª Zona Eleitoral informa que não houve impropriedade ou
irregularidade capaz de comprometer a normalidade da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalva.
É o breve Relatório.
O tema de prestação de contas de candidatos e partidos políticos que concorreram às Eleições 2016 encontra-se
disposto na Lei nº 9.504/97 e Resolução nº 23.463/15.
No art. 28, § 11, da referida lei, existe previsão das contas serem prestadas no modo simplificado:
§ 11. Nas eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de cinquenta mil eleitores, a prestação de
contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os §§ 9oe 10.(Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
Tanto Serra do Mel, como Baraúna, municípios pertencentes à 58ª Zona Eleitoral, tem menos de 50.000
eleitores, sendo, portanto, a regra, prestação de contas simplificada.
Por sua vez, o art. 59, da Resolução nº 23.463/15 informa os documentos que devem ser apresentados na
prestação de contas simplificada. Ressalta que são alguns documentos do inciso II, do art. 48, quais sejam, os
referentes às alíneas “a”, “b”, “d”, “f”:
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha;
(...)
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas
por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
(...)
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
Nesses processos importa ainda verificar os critérios do art. 60 da citada resolução do TSE, quais sejam:
Art. 60. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de forma informatizada, com o
objetivo de detectar:
I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II - recebimento de recursos de origem não identificada;
III - extrapolação de limite de gastos;
IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo Partidário, além da verificação informatizada
da prestação de contas simplificada, a análise dos documentos de que trata o § 5º do art. 59 deve ser feita de
forma manual, mediante o exame da respectiva documentação que comprove a correta utilização dos valores.
No caso concreto, a unidade técnica verificou haver necessidade de diligência e, com base em relatório do
sistema informatizado do TSE e análise manual, identificou que não havia impropriedade ou irregularidade capaz
de comprometer a normalidade das contas.
Isto posto, com fulcro no inciso I, do art. 68 cumulado com art. 62, da Resolução nº 23.463/15, acompanhando o
parecer Ministério Público Eleitoral e em conformidade com o relatório da unidade técnica, DECLARO
APROVADAS COM RESSALVA as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Mossoró, 09 de janeiro de 2018
Breno Valério Fausto de Medeiros
Juiz Eleitoral em Substituição

PROCESSO Nº: 599-36.2016.6.20.0058
PROTOCOLO Nº: 76346/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE : KAIO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA – VEREADOR(A)
ADVOGADO: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER OAB/RN 3.292 E GLAYCON SOUZA BEZERRA OAB/RN 7.329
MUNICÍPIO: BARAÚNA / RN
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas simplificada de candidato a vereador(a) no Município de BARAÚNA referente às
Eleições 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
No relatório conclusivo, a unidade técnica da 58ª Zona Eleitoral informa que não houve impropriedade ou
irregularidade capaz de comprometer a normalidade da prestação de contas.
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O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalva.
É o breve Relatório.
O tema de prestação de contas de candidatos e partidos políticos que concorreram às Eleições 2016 encontra-se
disposto na Lei nº 9.504/97 e Resolução nº 23.463/15.
No art. 28, § 11, da referida lei, existe previsão das contas serem prestadas no modo simplificado:
§ 11. Nas eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de cinquenta mil eleitores, a prestação de
contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os §§ 9oe 10.(Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
Tanto Serra do Mel, como Baraúna, municípios pertencentes à 58ª Zona Eleitoral, tem menos de 50.000
eleitores, sendo, portanto, a regra, prestação de contas simplificada.
Por sua vez, o art. 59, da Resolução nº 23.463/15 informa os documentos que devem ser apresentados na
prestação de contas simplificada. Ressalta que são alguns documentos do inciso II, do art. 48, quais sejam, os
referentes às alíneas “a”, “b”, “d”, “f”:
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha;
(...)
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas
por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
(...)
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
Nesses processos importa ainda verificar os critérios do art. 60 da citada resolução do TSE, quais sejam:
Art. 60. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de forma informatizada, com o
objetivo de detectar:
I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II - recebimento de recursos de origem não identificada;
III - extrapolação de limite de gastos;
IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo Partidário, além da verificação informatizada
da prestação de contas simplificada, a análise dos documentos de que trata o § 5º do art. 59 deve ser feita de
forma manual, mediante o exame da respectiva documentação que comprove a correta utilização dos valores.
No caso concreto, a unidade técnica verificou haver necessidade de diligência e, com base em relatório do
sistema informatizado do TSE e análise manual, identificou que não havia impropriedade ou irregularidade capaz
de comprometer a normalidade das contas.
Isto posto, com fulcro no inciso I, do art. 68 cumulado com art. 62, da Resolução nº 23.463/15, acompanhando o
parecer Ministério Público Eleitoral e em conformidade com o relatório da unidade técnica, DECLARO
APROVADAS COM RESSALVA as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Mossoró, 09 de janeiro de 2018
Breno Valério Fausto de Medeiros
Juiz Eleitoral em Substituição

PROCESSO Nº: 475-53.2016.6.20.0058
PROTOCOLO Nº: 76252/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE : JOÃO MARCOS BENTO DE SOUSA – VEREADOR(A)
ADVOGADO: ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA GOMES OAB/RN 3.994 FREDERICO MARCEL FREITAS DE
MEDEIROS OAB/RN 10.759 E JOSÉ ALBERTO TERCEIRO GUEDES OAB/RN 11.410
MUNICÍPIO: SERRA DO MEL / RN
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas simplificada de candidato a vereador(a) no Município de SERRA DO MEL
referente às Eleições 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
No relatório conclusivo, a unidade técnica da 58ª Zona Eleitoral informa que não houve impropriedade ou
irregularidade capaz de comprometer a normalidade da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalva.
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É o breve Relatório.
O tema de prestação de contas de candidatos e partidos políticos que concorreram às Eleições 2016 encontra-se
disposto na Lei nº 9.504/97 e Resolução nº 23.463/15.
No art. 28, § 11, da referida lei, existe previsão das contas serem prestadas no modo simplificado:
§ 11. Nas eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de cinquenta mil eleitores, a prestação de
contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os §§ 9oe 10.(Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
Tanto Serra do Mel, como Baraúna, municípios pertencentes à 58ª Zona Eleitoral, tem menos de 50.000
eleitores, sendo, portanto, a regra, prestação de contas simplificada.
Por sua vez, o art. 59, da Resolução nº 23.463/15 informa os documentos que devem ser apresentados na
prestação de contas simplificada. Ressalta que são alguns documentos do inciso II, do art. 48, quais sejam, os
referentes às alíneas “a”, “b”, “d”, “f”:
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha;
(...)
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas
por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
(...)
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
Nesses processos importa ainda verificar os critérios do art. 60 da citada resolução do TSE, quais sejam:
Art. 60. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de forma informatizada, com o
objetivo de detectar:
I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II - recebimento de recursos de origem não identificada;
III - extrapolação de limite de gastos;
IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo Partidário, além da verificação informatizada
da prestação de contas simplificada, a análise dos documentos de que trata o § 5º do art. 59 deve ser feita de
forma manual, mediante o exame da respectiva documentação que comprove a correta utilização dos valores.
No caso concreto, a unidade técnica verificou haver necessidade de diligência e, com base em relatório do
sistema informatizado do TSE e análise manual, identificou que não havia impropriedade ou irregularidade capaz
de comprometer a normalidade das contas.
Isto posto, com fulcro no inciso I, do art. 68 cumulado com art. 62, da Resolução nº 23.463/15, acompanhando o
parecer Ministério Público Eleitoral e em conformidade com o relatório da unidade técnica, DECLARO
APROVADAS COM RESSALVA as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Mossoró, 09 de janeiro de 2018
Breno Valério Fausto de Medeiros
Juiz Eleitoral em Substituição
OUTRAS PUBLICAÇÕES

INTIMAÇÃO
Processo nº 477-23.2016.6.20.0058
Juiz: PAULO LUCIANO MAIA MARQUES
Interessado: JOSE ALVES FREIRE
Advogado: ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA OAB/RN 3.994 e FREDERICO MARCEL FREITAS DE
MEDEIROS OAB/RN 10.759
Assunto: Prestação de Contas de Candidato Eleições 2016
De ordem do Juiz Eleitoral desta 58ª Zona Eleitoral, foi expedido o presente mandado de intimação nos termos
que seguem:
Finalidade: INTIMAR o(a) Senhor(a) JOSE ALVES FREIRE, através de seu advogado, para, no prazo de 72h
(setenta e duas horas), sanar ou manifestar-se acerca das seguintes inconsistências detectadas no exame de
sua prestação de contas:
I) Ausência dos Extratos bancários;
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II) Não há comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária da Sobra de Recurso (R$ 138,40);
III) Foi identificada omissão de receitas e gastos eleitorais - Dados Omitidos na Prestação de Contas: Nota Fiscal
34, JOSE MENDES DA SILVA POSTO DE GASOLINA, R$ 150,00;
IV) Existem Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos:

DATA

20/09/20
16

17/10/20
16

DADOS CONSTANTES NO EXTRATO E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÂO DE
CONTAS
HISTÓ
Nº
VAL
TIP CPF / CNPJ
NOME
BA
AGE
CONTA
RICO
O
NC
NCIA
DOCUMEN OR
R$
O
TO
CHEQ
UE
COMP
ENSAD
O
CHEQ
UE
AVULS
O
ENTRE
AGENC
IAS

000000000
850003

150,0
0

D

000000000
836001

192,5
5

D

03.315.118/0
001-05

J
M
SILVA
POSTO
GASOL
INA

001

4361

0000000
0000000
104221

0

0000000
0000000
000000

NOME
IDENTIFI
CADO
NO DOC

DESPESAS DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AUSENTES NO EXTRATO
DATA
CONTA
Nº
ESPÉCIE
FONTE
VALOR
CPF / CNPJ NOME
PAGAMEN
DE
PAGAME
FORNECE
FORNECEDOR
DOCUMEN RECURSO
TO
ORIGEM
NTO
DOR
TO
08/09/2016 Produções
850002
Cheque
Outros
250,00
078.506.52
MARCOS DOS
de jingles,
Recursos
4-52
SANTOS MELO
vinhetas e
slogans
V) Foi identificado doador inscrito como beneficiário em programas sociais do governo, indicando indícios de falta
de capacidade econômica do doador;
Mossoró, 15 de maio de 2017.
Jailson Cardoso da Costa
Chefe de Cartório Eleitoral

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

