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ZONAS ELEITORAIS
05ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

PROCESSO Nº 18-54.2014.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO – RELATÓRIO CONCLUSIVO
ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha – Exercício 2013
REQUERENTE: Partido Humanista da Solidariedade – PHS
ADVOGADO: Tatiana Maria de Souza– OAB/RN: 6134
MUNICÍPIO: Bom Jesus/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) Presidente do partido acima nominado e, em não sendo possível, qualquer outro
membro da Comissão Executiva, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos
termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico CONCLUSIVO das contas
analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 11 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juiza Eleitoral – 5ª Zona
PROCESSO Nº 19-05.2015.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO – RELATÓRIO CONCLUSIVO
ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha – Exercício 2014
REQUERENTE: Partido dos Trabalhadores – PT
ADVOGADO: Francisco Pereira Cruz – OAB/RN: 2564
MUNICÍPIO: Bom Jesus/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) Presidente do partido acima nominado e, em não sendo possível, qualquer outro
membro da Comissão Executiva, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos
termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico CONCLUSIVO das contas
analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 11 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juiza Eleitoral – 5ª Zona
PROCESSO Nº 56-66.2014.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO – RELATÓRIO CONCLUSIVO
ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha – Exercício 2013
REQUERENTE:Partido Solidariedade – SD
ADVOGADO: Caio Vitor Ribeiro Barbosa– OAB/RN: 7719
MUNICÍPIO: Bom Jesus/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) Presidente do partido acima nominado e, em não sendo possível, qualquer outro
membro da Comissão Executiva, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos
termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico CONCLUSIVO das contas
analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 11 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juiza Eleitoral – 5ª Zona
PROCESSO Nº 364-34.2016.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO – PARECER CONCLUSIVO
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ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2016
REQUERENTE: Marcia Maria da Silva Gomes
ADVOGADO: Caio Tulio Dantas Bezerra – OAB/RN: 5216
MUNICÍPIO: Senador Elói de Souza/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) MARCIA MARIA DA SILVA GOMES, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico
CONCLUSIVO das contas analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da
5ª ZE.
Macaíba/RN, 11 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juíza Eleitoral – 5ª Zona
PROCESSO Nº 372-11.2016.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO – PARECER CONCLUSIVO
ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2016
REQUERENTE: Ana Cristina de Oliveira Medeiros
ADVOGADO: Caio Tulio Dantas Bezerra – OAB/RN: 5216
MUNICÍPIO: Senador Elói de Souza/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS, para que, se quiser, se manifeste, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer
Técnico CONCLUSIVO das contas analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório
Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 11 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juíza Eleitoral – 5ª Zona
PROCESSO Nº371-26.2016.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO – PARECER CONCLUSIVO
ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2016
REQUERENTE: Luciano da SIlva
ADVOGADO: Caio Tulio Dantas Bezerra – OAB/RN: 5216
MUNICÍPIO: Senador Elói de Souza/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) LUCIANO DA SILVA, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico CONCLUSIVO
das contas analisadas. O Parecer encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 11 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juíza Eleitoral – 5ª Zona

16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES
E D I T A L Nº 004/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Vanessa Lysandra Fernandes Nogueira de Souza, Juíza Eleitoral desta 16ª
Zona, em substituição, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER a quem possa interessar que, dentre os cidadãos de notória idoneidade, foram nomeados como
membros da Junta Eleitoral e Escrutinadores para atuarem perante esta 16ª Zona Eleitoral nas eleições de
outubro próximo, os eleitores adiante relacionados:
NOME
INSCRIÇÃO ELEITORAL
FUNÇÃO
Manoel Lúcio de Oliveira Neto
0051 0670 1627
Membro
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João Maria de Medeiros Dantas
0047 1523 1635
Membro
Rogéria Gomes Barbosa de França
0138 6168 1694
Escrutinador
Edilson Tavares de França
0111 9263 1619
Escrutinador
Francisco Arnaldo Bezerra Neto
0177 4507 1619
Escrutinador
Adlúcia Ferreira da Rocha Silva Bezerra
0198 7306 1694
Escrutinador
E, para que chegue ao conhecimento de todos, manda a MM Juíza publicar o presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico – DJE e no local de costume deste Cartório Eleitoral, podendo qualquer partido oferecer impugnação
motivada, no prazo de 3 (três) dias, a partir da publicação.
Dado e passado nesta cidade de Santa Cruz(RN), aos 10 dias do mês de janeiro de 2019. Eu
_________________ (Fernando Augusto Tavares de França), Chefe de Cartório, preparei o presente Edital, que
vai assinado pela MM Juíza Eleitoral.
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral, em substituição
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR
EDITAL Nº 005/2019 - 16ª ZE
Geração de Mídias, Carga de Aplicativos e Outros Eventos com Urnas
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE SANTA CRUZ
O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 16ª ZONA, Doutor(a) VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE
SOUZA, em conformidade com o disposto nos Arts. 21 a 24; 27 a 34; 54 a 57; 59 a 60 e 178 da Resolução TSE
nº 23.456/2015, FAZ SABER ao Ministério Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados
do Brasil e ao público em geral QUE:
1 - No período de 31/01/2019 a 01/02/2019, a partir das 08:00 horas, no(a) CARTÓRIO ELEITORAL DA 16ª
ZONA, situado(a) à AV. LOURENÇO DA ROCHA, 122, CENTRO, 59200-000, SANTA CRUZ, serão realizados
nas URNAS da(s) 16ª Zona(s) Eleitoral(ais), os seguintes procedimentos:
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos a partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes específicos,
que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na substituição de
urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b)
Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de
memória de carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas
embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
c)
Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d)
Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
- Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
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- Cartões de memória (flash card) de votação para uso em urnas de contingência;
- Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação Pré
e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacre utilizado;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito eletrônico, poderão ser
realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local de votação onde a
urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 54 da Res. TSE 23.45.6/2015, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo ser realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local de
armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no
local de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
Nome
Identificação
FERNANDO AUGUSTO TAVARES DE FRANÇA
Chefe de Cartório
MIRLEY RICARDINA PINHEIRO DA ROCHA
Auxiliar Administrativo
IBSEN CLEBER OLIVEIRA GURGEL
Servidor do TRE/RN
LUIS PANATIS LEITE DE PAIVA
Servidor do TRE/RN
Santa Cruz/RN, 10 de janeiro de 2019
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 16ª Zona, em substituição

21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 001/2019

RELAÇÃO TÍTULOS DEFERIDOS

a
De ordem do Dr. PEDRO PAULO FALCÃO JUNIOR, Juiz Eleitoral desta 21 Zona, de Florânia, Estado do Rio
Grande do Norte, na forma da Lei etc.
FAÇO SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixada, neste
Cartório Eleitoral, A RELAÇÃO DE TÍTULOS IMPRESSOS/DEFERIDOS (alistamento, transferência, revisão e 2ª
via) emitidos através do sistema ELO, processados no período de 05-11-2018 a 31-12-2018, todos pertencentes
a
a esta 21 Zona. Podendo, qualquer delegado de partido político, nos termos da Resolução n.º 21.538/03,
RECORRER ao Tribunal Regional Eleitoral, do deferimento de transferência, alistamento eleitoral, revisão e 2ª
vias no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação.
E para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital e publicar no DJE. Dado e
a
passado no Cartório Eleitoral desta 21 Zona, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro de 2019. Eu,
a
_______________, (Anna Christina Pisco Rocha da Silva) chefe de cartório da 21 ZE, digitei, conferi e subscrevi
o presente.
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Anna Christina Pisco Rocha da Silva
Chefe de Cartório 21ª ZE

35ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

CARTAS Nº 45-05.2018.6.20.0035
PROTOCOLO Nº 22.544/2018
DEPRECANTE: JUIZ ELEITORAL DA 50º ZONA - PARNAMIRIM
DEPRECADO: JUIZ ELEITORAL DA 35ª ZONA - APODI
ORIGEM: AÇÃO PENAL Nº 3-08.2018.6.20.0050
DENUNCIADO: FRANCISCO GILSON DE MOURA
ADVOGADO(S): EDUARDO ANTONIO DANTAS NOBRE, OAB/RN 1476, FABIANO FALCÃO DE ANDRADE
FILHO, OAB/RN 4030, RONALD CASTRO DE ANDRADE, OAB/RN 5978 E JOAO HENRIQUE MEDEIROS DO
NASCIMENTO, OAB/RN 13423.
DESPACHO
Designo audiência, para inquirição da testemunha Francisco Bento de Moura Junior conforme deprecado, a
realizar-se dia 05/02/19, às 08:30 horas, na sala de audiências do Fórum Desembargador Newton Pinto, BR-405
Km 76, Bicentenário, Apodi/RN.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Providências de praxe. Cumpra-se.
Apodi/RN, 09 de janeiro de 2019.
Antonio Borja de Almeida Junior
Juiz Eleitoral da 35ª Zona/RN
CMR Nº: 29-51.2018.6.20.0035
PROTOCOLO: 18623/2018
REQUERIDO(S): ALLAN ROSIBERE DA SILVA OLIVEIRA e
RAYANE DOS SANTOS FERNANDES MARTINS
DECISÃO
Vistos em correição.
Processo de natureza administrativa, instaurado em face de ALLAN ROSIBERE DA SILVA OLIVEIRA e de
RAYANE DOS SANTOS FERNANDES MARTINS, aos quais se comunica o não comparecimento ao trabalho no
1º Turno, das Eleições Gerais do ano de 2018.
Devidamente notificados, os eleitores não compareceram aos locais designados para trabalharem na função de
suas convocações, não tendo apresentado justificativa para a ausência, tendo decorrido o prazo para
manifestação, conforme certidão cartorária à fl. 11.
Em parecer de fls. 12/12v, o representante do Ministério Público requer aplicação de multa conforme artigo 124,
c/c art. 367 do Código Eleitoral, para quem não justificou sua ausência.
É o relato. Decido.
Considerando a ausência injustificada aos trabalhos eleitorais, dos eleitores/mesários convocados ALLAN
ROSIBERE DA SILVA OLIVEIRA e RAYANE DOS SANTOS FERNANDES MARTINS, não resta outro
entendimento a não ser o da condenação ao pagamento de multa, conforme prevê a legislação eleitoral vigente
Diante do exposto, determino o comando do ASE 442 (Ausência aos Trabalhos eleitorais) nas inscrições
eleitorais dos requeridos, para que, em momento oportuno, ao procurar o cartório eleitoral, seja cobrado dos
mesmos a multa prevista no art. 124, caput, do Código Eleitoral, calculada na forma disciplinada no art. 85, da
Resolução TSE 21.538/2004, em seu valor máximo, correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze
centavos), para ausência aos trabalhos de votação do 1º turno, a ser cobrada conforme previsto na legislação
eleitoral.
Providências de praxe, ciência ao Ministério Público e, em seguida, arquive-se o presente.
Cumpra-se.
Apodi(RN), 28 de novembro de 2018.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
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Juiz Eleitoral da 35ª Zona/RN

49ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processos: 0000001-05.2012.6.20.0032.
Classe: Ação Penal Pública.
Autor: Ministério Público Eleitoral.
Réus: Francisco de Assis Diniz, Francisco Felix Sobrinho, Weimar de Araújo Ribeiro e Elinilson Fernandes
Guimarães.
Advogados: Marcos Lanuce Lima Xavier (OAB-RN 3292), Tadeu Nicodemus Silva (OAB-RN 1387), Glaycon
Sousa Bezerra (OAB-RN 7329), Sebastião Reginaldo Lopes (OAB-RN 7370)
Sentença
O Ministério Público Eleitoral ajuizou ação penal pública, inicialmente, em face de Raimundo Gomes de Melo,
Evilmar José da Costa, Francisco de Assis Diniz, Janailson Adriano Venâncio Souza, Francisco Luciano da Silva,
Paulo Henrique Romão de Sousa, Francisco Felix Sobrinho, Weimar de Araújo Ribeiro, Elinilson Fernandes
Guimarães e Emanuel Lima de Medeiros, todos devidamente qualificados e individualizados na peça vestibular,
em face de alegada infração de natureza criminal contra os serviços eleitorais referentes à cidade de Tibau.
A denúncia foi protocolizada em 28/02/2012 (fls. 02/07) e recebida em 01/03/2012 (fls. 08).
Em suma narrou:
No dia 07.05.2008, no Cartório da 32ª Zona Eleitoral RAIMUNDO GOMES DE MELO tentou inscrever-se
fraudulentamente como eleitor do município de Tibau/RN, o que fez declarando falsamente à Justiça Eleitoral, no
processamento da transferência do seu título, domicílio eleitoral no citado município, utilizando-se para tanto de
comprovante de endereço fornecido por EVILMAR JOSÉ DA COSTA e em nome deste (fatura da COSERN),
bem como atestado de residência expedido pela polícia civil, no qual serviram de testemunhas os eleitores
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA e FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO.
Para fins de comprovação do domicílio eleitoral, foi efetuada diligência por Oficial de Justiça nos autos do
requerimento de inscrição eleitoral (RAE 005/2008 0622), que resultou no seu indeferimento.
Inconformado com a negativa da solicitação de transferência do seu domicílio eleitoral, RAIMUNDO GOMES DE
MELO interpôs recurso eleitoral através do advogado JANAILSON ADRIANO VENANCIO SOUZA; o qual utilizou
para fundamentar o pedido, além do citado, comprovante de endereço, outros documentos ideologicamente
falsos, quais sejam, declarações dos eleitores PAULO HENRIQUE ROMAO DE SOUZA e de EMANUEL LIMA
DE MEDEIROS de que o alistando residia na cidade de Tibau/RN há, aproximadamente, 02 (dois) anos.
Consta do inquérito policial anexo que o denunciado tentou, inscrever-se como eleitor do Município do Tibau/RN,
sem, no entanto, possuir com ele qualquer vínculo, seja patrimonial, familiar, comunitário ou profissional que
justificasse a inscrição promovida.
Para corroborar a afirmação acerca da falsidade das informações sobre a residência de RAIMUNDO GOMES DE
MELO, foi juntado nos autos do inquérito policial anexo consulta ao CNIS demonstrando que desde o mês, de
novembro de 2004, o mesmo trabalha em empresa na cidade de Mossoró, localidade em que também declara
sua residência perante a Receita Federal.
No interrogatório realizado pela Autoridade Policial no procedimento anexo, o denunciado, RAIMUNDO GOMES
DE MELO, confessou a inscrição fraudulenta, informando em seu interrogatório que o fez em razão de troca de
favores, em que prometeu o voto na pessoa do ex-prefeito FRANCISCO. DE ASSIS DINIZ, para que este lhe
disponibilizasse transporte pera o município de Natal para o deslocamento de sua filha na época, apenas com 01
(um) enode idade, com vista a tratamento de problemas neurológicos de que era acometida e que nunca residiu,
na cidade de Tibau. Neste interrogatório, informou, ainda, que foi eleitor ELINILSON FERNANDES GUIMARÃES
quem lhe falou acerca da possibilidade da referida transferência de seu domicílio em troca de ajuda, apurandose, assim, a indução por parte deste para que RAIMUNDO GOMÉS DE MELO se inscrevesse como eleitor
daquele município, transferindo o seu título do domicílio eleitoral de Mossoró/RN para Tibau/RN.
Já FRANCISCO LUCIANO DA SILVA, uma das testemunhas do atestado de residência utilizado no RAE, foi
enfático ao afirmar que assinou à pedido de FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO.
No interrogatório de FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, que também assinou como testemunha do atestado de
residência utilizado no RAE, este informou que assinou o documento a pedido de WEIMAR DE ARAÚJO
RIBEIRO, genro do ex-prefeito FRANC1SCO~ DE ASSIS DINIZ, na própria prefeitura (no gabinete), além de
outros atestados com a mesma finalidade. Resta, portanto, clara a associação destes três últimos com o intento
de induzir eleitores a formalizar transferências eleitorais de forma fraudulenta com o escopo de angariar votos
para aquele ex-prefeito.
O ajuste fica claro na medida em que FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, prefeito do município de Tibau na época do
cometimento dos, fatos, associou-se ao advogado JANAILSON ADRIANO VENÂNCIO SOUZA e ao seu genro
WEIMAR DE
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ARAÚJO RIBEIRO, que na época, também exercia cargo na, prefeitura de Tibau/RN, no intuito de angariar votos
para aquele primeiro, participando dos fatos criminosos descritos.
Portanto, agindo da forma descrita, praticaram os denunciados as seguintes condutas típicas:
RAIMUNDO GOMES DE MELO a conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), na forma do
art. 29 e art. 69, do Código Penal.
EVILMAR JOSÉ DA COSTA a conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), na forma do art.
29 do Código Penal.
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA a conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), na forma
do art. 29 do Código Penal.
FRANCISCP FÉLIX SOBRINHO a conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), na forma do
art. 29 do Código Penal.
PAULO HENRIQUE ROMÃO DE SOUZA, a conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), na
forma do art. 29 do Código Penal.
EMANUEL LIMA DE MEDEIROS a conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), na forma do
art. 29 do Código Penal.
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ a conduta tipificada no art. 299 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65) e art. 288 do
Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal.
JANAILSON ADRIANO VENANCIO SOUZA a conduta tipificada no art. 353 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65) e
art. 288 do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal.
WEIMAR DA ARAÚJO RIBEIRO a conduta tipificada no art. 299 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65) e art. 288 do
Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal.
ELINILSON FERNANDES GUIMARÃES a conduta tipificada no art. 299 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65) e art.
288 do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal.
Citações realizadas: Raimundo Gomes de Melo (09/09/2013 – fls. 114), Evilmar José da Costa (14/09/2013 – fls.
91), Francisco de Assis Diniz (13/09/2012 – fls. 49), Janailson Adriano Venâncio Souza (02/05/2012 – fls. 40),
Francisco Luciano da Silva (02/05/2013 – fls. 241), Paulo Henrique Romão de Sousa, Francisco Felix Sobrinho
(12/03/2013 – fls. 189), Weimar de Araújo Ribeiro (02/05/2012 – fls. 37), Elinilson Fernandes Guimarães
(26/03/2012 – fls. 23) e Emanuel Lima de Medeiros.
Defesa do réu Weimar de Araújo Ribeiro protocolizada em 08/05/2012 (fls. 38/39).
Quanto ao réu Janailson Adriano Venâncio de Souza, verifica-se que o TRE-RN, em 22/05/2012, determinou o
trancamento da ação penal após concessão de ordem em habeas corpus (acórdão de fls. 63/70).
Defesa dos réus Elinilson Fernandes Guimarães e Francisco de Assis Diniz protocolizada em 04/03/2013 (fls.
79/88).
Verifica-se que houve homologação de acordo de suspensão condicional do processo em favor dos denunciados
Raimundo Gomes de Melo (10/09/2013 – fls. 115/116), Evilmar José da Costa (10/09/2013 – fls. 94), Francisco
Luciano da Silva (04/07/2013 – fls. 245) e Francisco Felix Sobrinho (15/03/2013 – fls. 191).
Foi decretada a extinção da punibilidade em relação aos beneficiários: Raimundo Gomes de Melo (19/09/2013 –
fls. 123/124), Paulo Henrique Romão de Sousa (fls.94) e Emanuel Lima de Medeiros (fls. 94).
Revogou-se o sursis processual concedido a Francisco Felix Sobrinho (02/12/2014 – fls. 174/175).
Realizados os interrogatórios dos réus Weimar de Araújo Ribeiro (fls. 132/134) e Francisco de Assis Diniz (fls.
132/134), ambos no dia 14/04/2014.
Defesa prévia pelo réu Francisco Felix Sobrinho às fls. 212/214 (protocolizada em 28/01/2015).
Em face do rezoneamento, com deslocamento do município de Tibau à 58ª Zona, vieram os autos a este Juízo
para regular processamento em 09/04/2015.
Informação do Chefe da 32ª Zona Eleitoral dando conta do regular comparecimento do beneficiário Evilmar José
da Costa para justificação de suas atividades, pelo período de prova de dois anos (fls. 223/224).
Recebimento da carta precatória expedida à 56ª Zona do Estado de São Paulo, para proposição e
acompanhamento de suspensão condicional do processo em face de Francisco Luciano da Silva (fls. 223/256).
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação e requerimentos – peça de fls. 258/260, frente e verso).
Em decisão proferida às folhas 262/266, este Juízo rejeito o pedido de conexão (e reunião) desta ação com a
outra ação penal nº 000001.68.2012.6.20.0032, a qual teve o seguinte teor em relação a presente ação:
III – DA NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO EM SEPARADO DOS DOIS FEITOS
Em que pese ter sido determinado pelo Juízo Eleitoral da 32ª Zona na decisão de fls. 174/175 da AP nº 105.2012.6.20.0032 a reunião dos feitos para tramitação conjunta, na época a pedido do Representante do
Ministério Público Eleitoral, entendo não adequada tal medida.
É que, a despeito dos feitos versarem sobre crimes de mesma natureza, já que todos referentes a ilícitos
praticados contra o alistamento eleitoral do município de Tibau, compreendo não haver identidade de agentes, o
que prejudica o andamento conjunto e provoca demora na tramitação.
Assim sendo, sem maiores delongas, acato o requerimento ministerial, suspendendo a decisão de fls. 174/175
da AP nº 1-05.2012.6.20.0032, determinando que cada um dos feitos passem a tramitar independentemente um
do outro.
IV – DAS DELIBERAÇÕES PARA A AP Nº 1.05.2012.6.20.0032
Verifica-se, da tramitação do feito relatado anteriormente, que houve o trancamento da ação penal em face de
Janailson Adriano Venâncio Souza (fls. 62/70), extinção de punibilidade por cumprimento de sursis processual
em face de Raimundo Gomes de Melo (fls. 123/124), e extinta a ação penal em face de Paulo Henrique Romão
de Sousa e Emanuel Lima de Medeiros (fls. 94/95) por ausência de justa causa.
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Dessa forma, consente-se que a ação penal prossegue, no presente momento, tão somente em face de Evilmar
José da Costa, Francisco de Assis Diniz, Francisco Luciano da Silva, Weimar de Araújo Ribeiro e Elinilson
Fernandes Guimarães.
IV.1 DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
Quanto aos réus Evilmar José da Costa e Francisco Luciano da Silva, beneficiados com o sursis processual de
que trata o art. 86, da Lei nº 9.099/95, verifica-se o cumprimento do período de prova sem que se tenha notícia
de fatos que impusessem a rescisão do benefício concedido, de modo que se impõe o reconhecimento da
extinção da punibilidade em relação aos mesmos, em consonância com o que foi requerido pelo Ministério
Público na manifestação de fls. 258/260.
A Lei 9099/95 determina que expirado o prazo de cumprimento das condições impostas por ocasião da
suspensão do processo, sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade do acusado.
Assim sendo, declaro extinta a punibilidade em face de Evilmar José da Costa e Francisco Luciano da Silva, nos
termos da motivação supra, em relação aos fatos narrados no presente feito, com fundamento no art. 89, §5º, da
Lei 9099/95, não devendo a ocorrência constar como antecedentes criminais, ressalvadas as hipóteses previstas
no caput, do supracitado artigo da Lei dos Juizados Especiais.
IV.2 DOS DEMAIS PROVIMENTOS
Passa-se, dessa forma, a figurarem no polo passivo da Ação presente somente os réus Francisco de Assis Diniz,
Francisco Felix Sobrinho, Weimar de Araújo Ribeiro e Elinilson Fernandes Guimarães. Verifico que já foram
realizados os interrogatórios dos réus Francisco de Assis Diniz e Weimar de Araújo, enquanto que Elinilson
Fernandes Guimarães, mesmo após regular intimação, deixou de comparecer ao referido ato, de modo que é de
se admitir que o mesmo se utilizou do constitucional direito de permanecer calado, como assim mencionado no
termo de audiência.
De modo que remanesce a necessidade de se interrogar o réu Francisco Felix Sobrinho, o que deve ser feito por
meio de carta precatória, a ser expedida ao Juízo Eleitoral da 24ª Zona (Parelhas), posto que o mesmo possui
residência declarada naquele município.
Deve, pois, o Cartório Eleitoral providenciar a expedição dos expedientes e comunicações necessárias, com
prazo de 60 (dias) para a realização do ato junto ao Juízo deprecado.
Proceda-se à correção da capa do feito para figurar o nome d os réus e seus respectivos Defensores.
(...)
VI – DISPOSIÇÕES FINAIS
Providencie-se, o Cartório Eleitoral, as alterações necessárias nas capas dos processos, de modo a constarem
somente os denunciados que efetivamente compõem o polo passivo, assim como seus defensores.
Após a separação dos dois feitos, traslade-se o(a) presente para ambos os cadernos, em original, certificandose, em ambos os caos, a data de publicação.
Publique-se o presente despacho/decisão/sentença, constando expressamente os nomes dos Defensores
constituídos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mossoró, 09 de novembro de 2015.
Daniela Rosado do Amaral Duarte
Juíza Eleitoral da 58ª Zona
Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas razões finais:
Pelo Ministério Público Eleitoral:
Conforme narra a inicial, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, prefeito do município de Tibau/RN à
época dos fatos, associou-se aos também denunciados Janailson Adriano Venâncio Souza e WEIMAR DE
ARAÚJO RIBEIRO, no intuito de angariar eleitores de outras localidades, fomentando a transferência de
domicílio eleitoral, tendo, no presente caso, oferecido favores em troca da inscrição fraudulenta, e do
consequente voto, do eleitor e também denunciado Raimundo Gomes de Melo.
Para tanto, Raimundo Gomes de Melo, induzido pelo acusado do ELENILSON FERNANDES GUIMARÃES,
utilizou-se de documentos falsos, quais sejam, comprovante de residência fornecido por Evilmar José da Costa,
em seu nome, bem como atestado de residência expedido pela polícia civil, no qual serviram de testemunhas os
eleitores Francisco Luciano da Silva e FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO.
Não bastasse isso, ao ter o pedido de inscrição como eleitor do município de Tibau/RN indeferido, Raimundo
Gomes de Melo ainda interpôs recurso eleitoral, através do advogado Janailson Adriano Venâncio Souza, onde,
para fundamentar o pedido, utilizou-se do citado comprovante de residência, e de outro documento
ideologicamente falso, qual seja, uma declaração dos eleitores Paulo Henrique Romão de Souza e Emanuel
Lima de Medeiros confirmando que o alistado residia na cidade de Tibau/RN há aproximadamente 02 (dois)
anos,
Diante de tais circunstâncias, Raimundo Gomes de Melo, Evilmar José da Costa, Francisco Luciano da Silva,
FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, Paulo Henrique Romão de Souza e Emanuel Lima de Medeiros foram
denunciados pelo crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, na forma do art. 29 do Código Penal; enquanto
Janailson Adriano Venâncio Souza fora denunciado pelos crimes tipificados no art. 353 do Código Eleitoral e art.
288 do Código Penal, na forma do art. 29 também do Código Penal; e, por fim, FRANCISCO DE ASSIS LIMA,
WEIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO e ELENILSON FERNANDES GUIMARÃES denunciados pelos
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crimes tipificados no art. 299 do Código Eleitoral e art. 288 do Código Penal, na forma do art. 29, também do
Código Penal.
A MM Juíza recebeu a denúncia (fls. 08).
Em relação aos denunciados Paulo Henrique Romão de Souza, Emanuel Lima de Medeiros e Raimundo Gomes
de Melo, verifica-se que este juízo decretou a extinção de punibilidade, respectivamente às fls. 94/95 e 123/124.
Quanto a Evilmar Jose da Costa e Francisco Luciano da Silva verifica-se que foram aceitas as propostas de
suspensão condicional do processo (fls. 94/95 e 101), tendo os réus cumprido integralmente todas as condições
impostas (fls. 222 e fls. 32 da Carta Precatória 13- 42.2013.6.26.0056).
Em relação ao denunciado Janailson Adriano Venâncio Souza, verifica-se o trancamento da ação penal em seu
favor (fls. 73).
O réu FRANCISO FÉLIX SOBRINHO aceitou a proposta de sursis, conforme fls. 90. No entanto, considerando o
descumprimento das condições, a suspensão condicional do processo foi revogada, conforme decisão de fls.
174/175, razão pela qual este apresentou resposta a acusação (fls. 212 e ss.).
O réu ELENILSON FERNANDES GUIMARÃES, por sua vez, apresentou resposta a acusação (Cf. fls. 79/88),
deixando de comparecer ao interrogatório, mesmo sendo devidamente intimado. Portanto, em relação a este réu
o processo está em ordem.
Em relação a FRANCISCO DE ASSIS DINIZ o processo também está em ordem, haja vista que este apresentou
resposta a acusação (Cf. fls. 78/79) e foi devidamente interrogado, consoante Termo de Audiência acostado às
fls. 133.
Por fim, o réu WEIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO apresentou resposta a acusação (fls.
38) e foi interrogado às fls. 132, estando, pois, em ordem o processo em relação ao mesmo.
A Ação Penal mantêm-se, portanto, somente em relação aos denunciados ELENILSON FERNANDES
GUIMARÃES, FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, WEIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO e FRANCISCO FÉLIX
SOBRINHO.
Ultimada a instrução processual, verifica-se que restou sobejamente demonstrada a veracidade dos fatos
relatados no requerimento pórtico. A materialidade e autoria delitivas se apresentam extremes de qualquer
dúvida, ante os elementos de convicção coligidos ao feito.
Com efeito, a teor do que ficou comprovado no presente processo, o então candidato ao cargo de prefeito do
Município de Tibau/RN à época dos fatos, FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, montou um eficiente sistema de
captação ilegal de votos, juntamente com os denunciados WEIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO e ELENILSON
FERNANDES GUIMARÃES, para a incumbência de realizar atos sistemáticos de aliciamento de eleitor,
oferecendo-lhe vantagens de cunho pessoal, fornecendo os comprovantes de endereço necessários e, ainda,
determinando a produção de documentos ideologicamente falsos.
Ao passo que, o denunciado FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, tendo conhecimento de tal prática, inseriu
declaração falsa em documento público, no intuito de auxiliar na inscrição de eleitor em Município sem vínculo
eleitoral.
Cumpre notar, antes de mais nada, que o fato de terem os acusados negado o cometimento dos crimes não
elide o conjunto probatório carreado aos autos, sendo esclarecedora, nesse sentido, a prova documental
produzida, corroborada por informes testemunhais. Vejamos.
Perante a autoridade policial, a testemunha Paulo Henrique Romão de Sousa (fls. 64 do IP - grifamos) informou
que: "mora em Tibau desde que nasceu; QUE não trabalhou para nenhum candidato na campanha de 2008;
QUE não conhece RAIMUNDO GOMES DE MELO; QUE trabalhava na prefeitura de Tibau como vigilante; QUE
não é concursado; QUE não sabe onde foi feita a declaração de fls. 19; QUE não lembra quem lhe pediu para
assinar a declaração; QUE assinou mais de uma declaração deste tipo; Que quem lhe pediu para assinar as
outras declarações do modelo da de fls. 19 foi Elisa de Tibau (mora próximo à Assembleia de Deus); QUE Elisa
era funcionária da prefeitura (professora do PET) (...); QUE acredita que a declaração foi feita na Prefeitura de
Tibau; QUE sabe que a declaração é para ser usada em transferência de domicílio eleitoral."
A testemunha Francisco Luciano da Silva, por sua vez, disse que (fls. 65 do IP - grifamos):
"mora em Tibau desde os 05 (cinco) anos de idade; QUE não participa de política; QUE não conhece pelo nome
RAIMUNDO GOMES DE MELO; QUE conhece FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, funcionário da prefeitura
(Secretário de Administração à época); QUE trabalhava como vigilante para a Prefeitura (...); QUE reconhece
como sua assinatura a constante na declaração de fls. 27 (...); QUE Francisco FÉLIX lhe pediu para que
assinasse a declaração de fls. 27; QUE Félix falou que se tratava de atestado de residência e disse que já tinha
assinado o documento; QUE FÉLIX disse que o declarante conhecia a pessoa constante na declaração; QUE
assinou o documento; QUE não se sentiu pressionado a assinar o documento; QUE não recebeu nada por ter
assinado tal declaração (...); QUE acredita que assinou dois atestados de residência (...); QUE os atestados
foram assinados em momentos distintos, mas a pedido de FÉLIX; QUE não desconfiou que as pessoas não
moravam em Tibau; QUE quando assinou o atestado as pessoas não estavam presentes e não os conhece por
nome.”
Ainda no Inquérito Policial, a testemunha Evilmar José da Costa (fls. 67 do IP - grifamos) declarou que:
“Que reside em Tibau há 30 (trinta) anos (...); QUE não é ou foi candidato a nenhum cargo público; QUE não tem
familiar envolvido na política; QUE não conhece RAIMUNDO GOMES DE MELO; QUE conhece MARIA
EOINOURA GUIMARÃES; QUE MARIA é irmã de ELENILSON GUIMARÃES (...); QUE já
prestou declarações em sede policial a respeito de fato semelhante; QUE a conta de luz de sua casa foi utilizada
em diversos alistamentos eleitorais (...); QUE ELENILSON era envolvido com política."
Raimundo Gomes de Melo, testemunha ouvida perante a Autoridade Policial, questionado sobre os motivos que
o levaram a transferir o título de Mossoró/RN para Tibau/RN, declarou que (fls. 82/83 do IP - grifamos):
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“o fez em razão de uma troca de favores. em razão do que prometeu o voto na pessoa do ex-prefeito DINIZ;
QUE tem uma filha que na época contava apenas 01 ano e que era acometida de problemas neurológicos, em
razão do que constantemente precisava deslocar-se até Natal/RN para tratamento; QUE. o tio da esposa do
declarante. De nome ELINILSON FERNANDES GUIMARÃES, CPF nº 386.866.002-04. foi quem falou da
possibilidade de que o declarante transferisse o título em troca de ajuda; QUE. ELINILSON prestava serviços de
transporte para a Prefeitura de Tibau/RN (...); QUE. o acordo era o declarante transferir o título para votar em
DINIZ e em troca lhe seria garantido o transporte de sua filha e de uma acompanhante para Natal/RN; QUE, não
chegou a tratar diretamente com o prefeito DINIZ sobre esse assunto; QUE, por várias vezes ELENILSON
FERANDES ligou para uma pessoa de nome TERESA, responsável pelo setor de transportes da Prefeitura, que
mandava um carro passar na casa do declarante para efetuar o transporte até Natal/RN; QUE, nunca residiu na
cidade de Tibau/RN; QUE. não residiu por 01 ano e 04 meses na Rua das Esperanças 16, ao contrário do que
declarou no RAE; Que, não conhece EVILMAR JOSÉ DA COSTA. titular do comprovante de endereço de fls. 26;
QUE. o comprovante de endereço utilizado na instrução do RAE lhe foi entregue por ELINILSON FERNANDES;
QUE, não conhece FRANCISCO LUCIANO DA SILVA e
FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO (...); QUE, não conhece o advogado JANAILSON ADRIANO VENÂNCIO
SOUSA (...); QUE, reconhece como sua a assinatura do documento de fls. 16, mandato outorgado ao advogado
JANAILSON ADRIANO VENÂNCIO SOUSA; QUE, recorda que em um segundo momento foi chamado por
ELINILSON até o cartório da cidade de Tibau/RN, onde viu uma lista com o nome títulos cancelados, entre os
quais o do interrogando; QUE, nessa oportunidade, ELINILSON pediu para o interrogado assinar outros
documentos (...); QUE, não sabe explicar quem contratou JANAILSON ADRIANO VENÂNCIO SOUSA para
interpor recurso no TRE/RN em seu favor ( ...).
Em seu interrogatório policial, o acusado FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO (fls. 87/88 do IP - grifamos) declarou
que:
“Já ocupou cargo comissionado na Prefeitura de Tibau/RN, qualidade de Secretário de Administração entre
17/10/2007 a 01/08/2009, gestão do ex-prefeito OINIZ (...); QUE, questionado sobre os fatos investigados no
presente IPL, disse que não conhece RAIMUNDO GOMES DE MELO; QUE, questionado sobre o documento de
fls. 27, a saber, atestado de residência, disse que º assinou a pedido de WEIMAR. genro do ex- 0prefeito DINIZ
(...); QUE, recorda que assinou pelo menos mais um atestado de residência para que uma pessoa transferisse o
título para Tíbau/RN; QUE, já foi ouvido nesta DPF/MOS nos autos do IPL nº 01112009- DPF/MOS/RN,
conduzido pelo DPF OLAVO; QUE, naqueles autos assinou outro atestado de residência. daquele turno em prol
de ANDRICIA GUIMARÃES ARINANA, quem também disse desconhecer; QUE, em ambos os casos WEIMAR
apresentava os atestados de residência. bem como outros documentos dos eleitores. alegando que eles teriam
residência em Tibau/RN (...); QUE, WEIMAR deixava claro que levaria esses documentos ao cartório de Areia
Branca/RN para instruir pedidos de transferência de títulos; QUE, como ocupava cargo comissionado e o pedido
partiu de WEIMAR. genro do então Prefeito DINIZ, sentiu-se coagido a assinar os documentos sob pena de
perder o seu emprego; QUE, FRANCISCO LUCIANO SILVA é servidor efetivo do Município de Tibau/RN. no
cargo de vigilante. e também foi instado por WEIMAR a assinar tais atestados de residência; QUE, conhece
PAULO HENRIQUE ROMÃO DE SOUZA, que na época dos fatos era servidor contratado pela prefeitura de
Tibau/RN na qualidade de vigilante; QUE, não conhece EMANOEL LIMA MEDEIROS; QUE, não sabe dizer se
PAULO HENRIQUE e EMANOEL também foram; instados a assinar documentos a pedido de WEIMAR sobre
transferência de títulos (...); QUE, conhece o advogado JANAILSON ADRIANO VENANCIO SOUSA ( .. .)."
WEIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO, a seu turno, declarou no Inquérito Policial (fls. 113/114 do IP - grifamos) que:
"conviveu maritalmente com a Sra. ANGELA MARIA DINIZ JALES (conhecida como DEISE), filha do ex-Prefeito
de Tibau/RN, Sr. FRANCISCO DE ASSIS DINIZ (...); QUE, no ano de 2008 não mais vivia maritalmente com
ANGELA; QUE, nesse período, pode dizer que tinha contato com ela e com a família dela, mas "muito pouco"
(...); QUE, no ano de 2008 tinha cargo de motorista na prefeitura de Tibau/RN (...); QUE, conhece FRANCISCO
FÉLIX SOBRINHO; QUE, sobre as alegações de FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, no sentido de que o
interrogado teria solicitado a assinatura de atestados de residência como o que repousa às fls. 27, disse serem
falsas as afirmações; QUE, não tomou conhecimento de acordo de vontades entre DINIZ e pessoas a ele
ligadas, entre as quais sua filha ANGELA MARIA DINIZ JALES, ANTÔNIO NICÁCIO DA COSTA e FRANCISCO
FÉLIX SOBRINHO (secretários),
para produzir documentos falsos de modo a possibilitar a transferência fraudulenta de eleitores; QUE, conhece o
advogado JANAILSON ADRIANO, não sabendo dizer se ele era advogado da prefeitura, podendo afirmar que
por vezes o viu na prefeitura, sem contudo saber o motivo de suas idas ao local; QUE, não conhece o eleitor
RAIMUNDO GOMES DE MELO; QUE, reafirmar que nenhuma participação teve com a captação de eleitores de
outras localidades, em especial Mossoró/RN, para se alistarem fraudulentamente em Tibau/RN no ano de 2008
(...)”.
Já o ELINILSON FERNANDES GUIMARÃES, no curso da investigação policial, afirmou que (fls. 132/133 do IP grifamos):
“(...) conhece RAIMUNDO GOMES DE MELO, esposo de uma sobrinha do interrogado; QUE, na época em que
DINIZ era prefeito o interrogado prestava serviços na qualidade de motorista contratado (...); QUE, sobre as
alegações de RAIMUNDO GOMES MELO, de que o interrogado teria solicitado a transferência de domicílio
eleitoral em troca do transporte de sua filha com problemas, devendo o eleitor restituir o favor com a promessa
de voto no então prefeito DINIZ, disse que não teve nada haver com o assunto; QUE, RAIMUNDO GOMES foi
quem lhe procurou afirmando que estaria de mudança para Tibau, ficando o interrogado de arranjar com o então
prefeito DINIZ um caminhão para fazer a mudança (...); QUE, em nenhum momento esse favor ficou
condicionado a promessa de voto no candidato DINIZ (...)."
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ (fls. 139/140 do IP - grifamos) disse que:
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“(...) não promoveu a produção de documentos ideologicamente falsos com o objetivo de promover a
transferência ilegal do domicílio de eleitores para Tibau/RN; QUE, tampouco utilizou do artificio de oferecer
vantagens para que eleitores transferissem o título e vinculassem seu voto (...); QUE, WEIMAR DE ARAÚJO
RIBEIRO foi casado com sua filha ÂNGELA, acrescentando que há 10 anos deixaram de viver maritalmente;
QUE, FRANCISCO SOBRINHO foi Secretário de Administração em sua gestão, sabendo especificar o período;
QUE, conhece o advogado JANAILSON ADRIANO VENÂNCIO SOUSA. confirmando que referido profissional
trabalhou na prefeitura, prestando serviços de apoio ao CRAS; QUE, jamais orientou as pessoas nominadas a
produzir documentos falsos para subsidiar ilegais transferências de domicílio eleitoral; QUE, jamais solicitou que
o advogado JANAILSON ADRIANO promovesse defesa junto ao TRE para tentar manter as transferências
indeferidas pelo Juízo Eleitoral da Comarca, para tanto usando de documentos falsos (...).”
Em interrogatório durante audiência de instrução, o acusado WEIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO negou a prática
criminosa, alegando que conhece a pessoa de FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, no entanto, jamais pediu que
este assinasse declarações de residência, não sabendo informar o porque de ter sido-lhe atribuída tal prática.
Disse, ainda, não conhecer a pessoa de Raimundo Gomes de Melo. Relatou que, na época dos fatos, trabalhava
como motorista na Secretaria de Saúde do Município de Tibau/RN, sendo que nunca foi procurado para realizar
transferência de votos, tampouco tem conhecimento de que os demais acusados o fizeram. Declarou que não
buscou esclarecimentos junto aos demais acusados quanto as alegações de sua participação no crime. Por fim,
disse não ter conhecimento se FRANCISCO DE ASSIS DINIZ prometeu alguma vantagem ao eleitor.
Em juízo, o acusado FRANCISCO DE ASSIS DINIZ negou a prática delitiva, declarando que acredita que os
fatos que lhe foram atribuídos vieram de pessoas ligadas a oposição, objetivando sua cassação. Disse que não
conhece Raimundo Gomes de Melo. Informou que conhece o advogado Janailson Adriano Venâncio Sousa,
afirmando que este fora advogado da Prefeitura de Tibau/RN na época de sua gestão. Por fim, declarou que as
acusações contra sua pessoa são falsas, no entanto, não chegou a prestar queixa-crime na delegacia.
O acusado FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, por sua vez, reconheceu sua assinatura junto às certidões de
residência, no entanto, negou que o tivesse feito no intuito de burlar a lei, uma vez que fora procurado por
WEIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO e pelo próprio delegado de polícia que havia feito as referidas certidões, de
modo que acreditou na veracidade de seu conteúdo. Declarou que, em nenhum momento, o acusado
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, prefeito de Tibau/RN à época dos fatos, lhe solicitou algo ou lhe fez alguma
ameaça referente aos fatos relatados na presente ação.
Depreende-se, portanto, que restou devidamente comprovada a existência de uma organização criminosa
voltada para a prática de atos de captação ilícita de sufrágio. (...)
Admitindo a possibilidade de formação de quadrilha para a prática de crimes eleitorais, assim decidiu o Tribunal
Regional Eleitoral deste Estado:
“Os fatos narrados na denúncia, respaldados em indícios de autoria e materialidade, levam, em tese, a
indicativos de eventuais crimes de formação de quadrilha e de corrupção eleitoral.
A inicial acusatória descreve satisfatoriamente a suposta ação da paciente na quadrilha, não sendo necessário
que o partícipe ou co-autor tenha praticado as condutas descritas nos núcleos do tipo penal, bastando que tenha
colaborado para a empreitada criminosa, para estar nesta implicado.”
Não se pode deslembrar, por outro lado, o juízo crítico-valorativo que deve ser conferido por ocasião do exame
das provas de atos de corrupção eleitoral, invariavelmente bem' dissimulados pelos seus autores, como tem
salientado a jurisprudência de nossas Cortes Eleitorais:
(...)
Resulta sobejamente claro da instrução criminal, portanto, que os denunciados efetivamente praticaram as
infrações penais descritas na denúncia.
Merece prosperar em sua inteireza, por conseguinte, a postulação inserta na exordial acusatória, suficientemente
chancelada pelos meios de convencimento trazidos ao feito.
Posto isso, à vista da prova que repousa nos autos, o Ministério Público Eleitoral, requer a condenação de
ELENILSON FERNANDES GUIMARÃES, FRANCISCO DE ASSIS DINIZ e WEIMAR DE ARAÚJO RIBEIRO pela
prática dos crimes tipificados no art. 299 do Código Eleitoral e art. 288 do Código Penal, na forma do art. 29,
também do Código Penal; e de FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO pela prática do crime tipificado no art. 350 do
Código Eleitoral, na forma do art. 29 do Código Penal.
FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO apresentou suas razões finais:
FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, qualificado nos autos do processo em epígrafe, instado a defender-se da
denúncia contra sua pessoa apresentada, vem mui respeitosamente à Douta presença de Vossa Excelência, por
seu advogado constituído, conforme instrumento procuratório junto, apresentar sua ALEGAÇÕES FINAIS, o que
faz nos termos seguintes:
Informa a Denúncia que no ano de 2008, os acusados se associaram com objetivo de coaptar eleitores de outras
localidades, induzindo-os a efetivarem transferências ilegais de seus domicílios, com vistas ao favorecimento
político do ex prefeito de Tibau/RN, Francisco de Assis Diniz.
No decorrer da instrução o Ministério Público não trouxe a processo elementos suficientes para ensejar um
decreto condenatório com' relação ao acusado Francisco Félix Sobrinho. Não há nos autos elementos de provas
capazes de sustentar a condenação nos crimes tipificados nos artigos 350 do Código Eleitoral, forma do artigo
29 do mesmo diploma legal;
Não existem provas de que o Acusado sequer tenha participado da campanha de 2008, embora estivesse
ocupando o cargo de Secretário Municipal de Administração, evitou a campanha política, não participando de
eventos, tampouco em visitas a eleitores, muito menos induzir alguém a inscrever eleitor de forma fraudulenta
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portanto não existem provas de que o denunciado praticou o crime tipificado no artigo 190, do Código Eleitoral,
como consta na denúncia;
Quanto a imputação do crime tipificado no artigo 350, do Código Eleitoral, não restou provado que não omitiu
nem inseriu declarações diversa da que deveria ter omitido, não era o acusado o titular da declaração, se
subscreveu na condição de testemunha, o fez porque já estavam assentadas as assinaturas de autoridades
competentes para tal, que conheciam as pessoas, jamais em conluio, trata-se da mais pura boa fé, não existindo,
por conseguinte, o dolo necessário para uma condenação. Ora, se o próprio Delegado de Polícia já havia
assinado, não pairou dúvidas de que tratava-se de declaração correta, pois como disse alhures, estava diante de
autoridades que conheciam e tinham competência para firmar aquele declaração, porém, nunca em no sentido
de beneficiar candidato "a" ou "b";
No que se refere ao delito tipificado no artigo 29, do Código Penal, o acusado não quis participar de crime
nenhum, e se participou, sua participação foi ínfima, posto que o teor da Declaração tem validade pelo
Declarante, não pela testemunha, de modo que, se por ventura recair sobre o acusado uma condenação, que
seja aplicado os termos do § lº do artigo 29, diminuindo-se a pena em 1/6 (um sexto), em face de sua ínfima
participação;
Ora, se o Acusado sequer participou da campanha político partidária, jamais iria se aliar a outras pessoas para
cometerem juntos crimes de cunho eleitoral;
Diante do exposto, não estando devidamente comprovadas alegações constantes da Denúncia, requer a
Improcedência desta com a ABSOLVIÇÃO do acusado dos crimes que lhes estão sendo imputados, ou caso
assim não entenda esse M. M. Juízo, que seja aplicado o mínimo legal, dada a primariedade e a boa fé e mínima
participação do acusado.
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ e WEIMAR DE ARAUJO RIBEIRO apresentaram suas alegações finais nos
seguintes termos:
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ e WEIMAR DE ARAUJO RIBEIRO, já fartamente qualificados nos autos em
apreço, por seus procuradores legalmente legitimados para tanto, vem a augusta presença de Vossa Excelência,
em atendimento a despacho de fls. apresentar suas ALEGAÇÕES FINAIS, o que faz nos seguintes termos:
Com a devida vênia, a tese apresentada pelo Órgão Acusador não restou demonstrada nos presentes autos, eis
que, a instrução processual não serviu para dá embasamento de prova para o decreto condenatório requerido
pelo Parquet, motivo pelo qual se impõem a necessária absolvição desses Defendentes, em face da solidez dos
argumentos apresentados pela defesa.
(...)
- Da Conexão dos Processos A exposição fática aposta pelo Representante Ministerial se confunde com outro processo, em tramite nessa
Zona Eleitoral (nº 1- 68.2013.6.20.0032), onde se busca a condenação dos Réus, pelos crimes catalogados no
art. 350 do CE e 288 do CPB.
A ratio de ambas as ações seria a transferência irregular de eleitores, com emissão de Atestados de Residência,
ideologicamente falsos, sendo que houve o desmembramento dos feitos, porém sobre fatos de mesma
identidade.
Essas 'ilegais' transferências seriam, em tese, para beneficiar o então prefeito e candidato a reeleição, Sr.
Francisco Diniz, sendo esta realizada no ano de 2008.
O que há de diferente é a catalogação dos apontados ilícitos. No primeiro busca-se a condenação pelo art. 350
do CE, enquanto que o segundo seria o art. 299 do CE.
Desta forma, mister que haja a declaração de conexão dos presentes feitos processuais, devendo haver seus
julgamentos simultâneos, e, na remota hipótese de condenação, seja reconhecida a continuidade delitiva, e não
o concurso material de crimes.
(...)
Nesse particular, restou incontroverso nos presentes autos, que as declarações que embasaram a transferência
dos eleitores, ou melhor, os Atestados de Residência, não foram emitidos por nenhum dos Denunciados, e sim,
pela autoridade policial com atribuições para tanto.
As testemunhas Paulo Henrique Romão de Sousa (fls. 64), Francisco Luciano da Silva (fls. 65) e Evilmar José da
Costa (fls. 67), apenas confirmaram que assinaram os atestados, porém sem ligar a sua ações a hipotético crime
de corrupção eleitoral.
Pelo Princípio da Indivisibilidade da Ação Penal, quem deveria ser responsável por hipotética emissão de falsos
Atestados, seria a autoridade que os emitiu e não as pessoas que figuraram como testemunhas.
A colheita da prova testemunhal que aduz o MP, com a devida vênia, não socorre a tese de Acusador. Até por
que, a mesma foi colhida perante a Autoridade Policial, sem a convalidação dos atos perante o crivo do
contraditório.
Ou seja, de antemão, mister que haja a declaração da imprestabilidade dessa prova colhida pela autoridade
policial, sem o crive do contraditório, a qual não foi ratificada em Juízo.
O Sr. Raimundo Gomes de Melo, cujo depoimento repousa às fls. 82/83, também não confirma o ilícito descrito
na exordial.
O mencionado depoente aduziu que a transferência do seu domicílio eleitoral, foi com o fito de que o mesmo
conseguisse um transporte para um tratamento de saúde de sua filha, apont6ando o Sr. Elenilson Fernandes
Guimaraes, como o intermediário desse ato.
O mesmo aduziu que nunca tratou do assunto com o Sr. Francisco Diniz sobre esse assunto, e, por isso,
nenhum dos Réus podem ser responsabilizados por tais atos.
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Frise-se que todos os Réus, em seus respectivos depoimentos, negaram a autoria dos fatos.
Conforme já antes dito, a prova, em sua maioria, foi colhida somente pela Autoridade Policial, sem que a mesma
fosse convalidada em Juízo, demonstrando, pois, a sua imprestabilidade em face da inaptidão para embasar o
decreto condenatório pretendido pelo Parquet.
E mais, as testemunhas não demonstraram a participação de cada um dos Réus, nas mencionadas
transferências, algumas sequer os conheciam, nem ao menos quais seriam os dividendos hipoteticamente
auferidos pelas mesmas, com a mencionada transferência.
Portanto, nada há de elementos probantes, que fortaleçam o pedido de condenação pleiteado pelo MP, senão,
ilações vagas e sem demonstração do cometimento dos crimes descritos na exordial.
Cabe à acusação comprovar a sua tese de forma real. A condenação, mormente a penal, não se finca em meras
presunções e em depoimentos contraditórios. Essa só coexiste com a verdade real. Não existindo a certeza dos
fatos, deve absolver-se os acusados.
Sem a demonstração da verdade real, resta impossível condenar os Réus, na forma requerida pelo Autor.
Portanto, ante a fragilidade do sedimento probante colhido nos autos, não se tem como dar amparo à tese do
Acusador, indo ao encontro a solidez dos depoimentos aptos a comprovar a tese apontada pela defesa,
devendo, pois, haver a absolvição dos Réus, com a necessária improcedência da peça de denúncia.
- Do Crime Previsto no art. 299 do Código Eleitoral Brasileiro O tipo inserto no art. 299 do Código Eleitoral, possui vários verbos, ou melhor, condutas, para a sua necessária
configuração, a saber: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, qualquer vantagem,
para obtenção do voto.
Ou seja, se as pessoas que transferiram seus domicílios eleitorais, o fizeram com o fito de auferir alguma
vantagem, de qualquer natureza, estas deveriam ter sido postas na denúncia, em face do Princípio da
Indivisibilidade da Ação Penal.
Esse é o primeiro ponto.
A prova testemunhal inserta nos presentes autos, bem como os documentos componentes do acervo probatório
do presente processo, não demonstram que os Defendentes tivessem buscado angariar os votos dos eleitores
que transferiram seu domicílio eleitoral.
Não há nenhuma tratativa direta com os referidos eleitores, ao menos que os Réus tivessem prometido alguma
dádiva em troca do voto.
Até por que, no momento das transferências, não havia candidatura homologada, tornando impossível o
cometimento de tal crime.
Pondere-se que, em tese, os fatos narrados na denúncia, quando muito, serviriam para embasar uma ação civil
eleitoral (Representação, AIJE ou AIME), desde que fosse reconhecida o eventual abuso, punindo-os sob o
âmbito civil, não havendo espaços para condenação criminal, a qual exige a verdade real para amparar o decreto
condenatório.
Devemos analisar o caso sobre duas situações: se houve a ilegalidade na transferência, necessariamente não
há crime, podendo haver, quando muito, possibilidade de sancionamento no âmbito civil.
O acervo probatório contido nos presentes autos, não demonstra que os Defendentes cometeram nenhuma das
condutas acima mencionadas, o que enseja a rejeição da denúncia, por atipicidade da conduta.
(...)
Deve ser enfatizado que, quem prestou as declarações e foram beneficiados com as transferências foram os
eleitores e não os Defendentes, razão pela qual, estes não podem ser responsabilizados por tal ilícito.
Outrossim, para a configuração do crime em tela, exige que haja a demonstração do elemento subjetivo, além de
necessária a demonstração de má-fé, e que a falsidade tem um fim juridicamente relevante, ao menos se houve
prejuízo a algum bem protegido pelo direito.
Pela prova catalogada nos autos, nenhum desses requisitos foi comprovado pelo Órgão Acusador. Nada se
demonstrou acerca do dolo, má-fé ou mesmo a relevância jurídica da falsidade.
(...)
Os atestados de residência foram confeccionados pela Autoridade Policial local, não sendo vetor de prova de
fato juridicamente relevante, ao menos a sua potencialidade em causar danos à sociedade.
Não obstante, para o crime de corrupção eleitoral ser caracterizado como formal, faz- se necessário que a
conduta tenha infringido o bem tutelado pela norma, qual seja, liberdade de sufrágio.
O dolo, como elemento caracterizador do tipo, é matéria bastante difundida em nossos escólios, vejamos:
(...)
Ora, nenhuma das testemunhas ouvidas confirmaram o elemento subjetivo nas condutas dos Réus, razão pela
qual, por exigência para sua tipificação, resta atípica suas condutas.
Portanto, não sendo demonstrado o dolo específico, outra ilação não poderá ter este Juízo, senão decretar a
absolvição destes Defendentes, julgando improcedente a pretensão inserta na atrial.
Assim, tem-se desnaturada a pretensão condenatória do Crime de Corrupção Eleitoral (art. 299 CE), seja
inexistir prova, ou por não restar provado o elemento subjetivo, levando a ilação lógica da rejeição da denúncia, e
como tal, a absolvição destes Peticionários.
- Da Inexistência do Crime de Formação de Quadrilha)Em relação ao crime de formação de quadrilha, diferentemente do que apregoa o Parquet, este também não
restou demonstrado. Vejamos a descrição do tipo:
(...)
____________________________________________________________________________________________________________________
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 006

Natal, segunda-feira, 14 de janeiro de 2019

Página 16

O próprio verbo 'associar', contido no aludido tipo pressupõe que o agente tenha ânimo de unir-se a outras
pessoas. Por essa razão, para a incidência do tipo, deve ficar clara, a demonstração da vontade consciente de o
Réu integrar-se, de forma estável e permanente, aos demais sujeitos ativos para a prática de delitos.
Esses subjetivismos dos Acusados, no intuito de associar-se, de forma permanente, para cometerem os ilícitos
apontados na atrial, não restou assentado no decorrer da instrução processual.
Faltou ao Ministério Público, provar a ocorrência de associação eventualmente existente entre os Réus, de forma
organizada, para cometerem os ilícitos apontados na atrial.
(...)
Portanto, em sendo ônus do Acusador produzir a prova do elemento subjetivo do crime de formação de
quadrilha, e restando, ausente dos autos, prova do elemento subjetivo inerente ao tipo, outra solução não terá
esse julgador, senão absolver os Réus do crime aqui referenciado.
(...)
Ante exposto, e por tudo que nos autos consta, a míngua de elemento demonstrador da tese incutida na inicial,
vem rogar deste Juízo, a rejeição da denúncia, com a consequente decretação da absolvição destes
Defendentes, extinguindo a punibilidade em relação às suas pessoas, consoante às razões acima postadas.
Ad argumentandum tantum, na remota hipótese de haver condenação, seja reconhecida a conexão com o
processo n.? 1- 68.2013.6.20.0032, julgando-os conjuntamente, e aplicando a continuidade delitiva, nos moldes
antes narrados.
Assim agindo, este Juízo estará aplicando à verdadeira e lidima Justiça ao caso em tela.
ELINILSON FERNANDES GUIMARÃES também apresentou suas alegações finais por meio defensor
constituído:
ELINILSON FERNANDES GUIMARÃES, já devidamente qualificado nos autos do processo acima epigrafado,
por seu advogado, mandato incluso, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao
honroso despacho de fls., apresentar suas ALEGAÇÕES FINAIS, declinando-as nos termos que se seguem.
Informa a denúncia que o Acusado se associou a outros, objetivando a transferência de eleitores para Tibau RN, induzindo-os ao favorecimento eleitoral ao Prefeito de então, Francisco de Assis Diniz.
E, desta forma, o Ministério Público Eleitoral, requer a condenação do Acusado, pela prática dos crimes
tipificados no art. 299 do Código Eleitoral e art. 288 do Código Penal, na forma do Art. 29, também do Código
Penal.
Ressalte-se que o acusado, em defesa preliminar, negou a prática de tais delitos, reiteradas em depoimento à
Polícia Federal que, em seu relatório, não incluiu o seu nome na associação de tais pessoas (Prefeito,
Secretários e Advogado) no trabalho de angariar eleitores de outras localidades, fomentando assim a
transferência do domicilio eleitoral (fls.496).
Ora, o Acusado, à época, era contratado como motorista da Prefeitura e assim prestava serviços tanto para a
Edilidade como para o próprio Prefeito.
Verifica-se, por conseguinte, que não há nos autos provas robustas capazes de sustentar a condenação nos
crimes tipificados nos art. 299 do Código Eleitoral e Art. 288 do Código Penal.
Com efeito, levantam-se dúvidas, um simples motorista, sem nenhuma importância no campo da política, ser
chamado a associar-se a pessoas do poder, com o fim específico de cometer aqueles delitos insertos nos termos
do Art. 288 do Código Penal; neste sentido, o Ministério Público não provou a sua deliberada participação na
alegada organização criminosa, destinada ao cometimento dos ilícitos apontados em sua exordial.
Igualmente, no exercício de sua humildade função, jamais poderia dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, objetivando a consecução de votos, a teor do Art. 299 do Código
Eleitoral; neste aspecto, as provas testemunhais não demonstram que o Acusado tivesse buscado angariar
votos, até por que, no momento das transferências, não havia candidatura homologada, o que tornaria
impossível o cometimento de tal crime.
Por outro lado, ao delito tipificado no artigo 29 do Código Penal, o Acusado não quis participar de crime algum,
limitando-se a transportar pessoas a mando de seus superiores, de modo que, se por acaso recair sobre o
mesmo alguma condenação, que seja aplicado os termos do § primeiro do artigo 29, diminuindo-se a pena em
1/6 (um sexto), em face de que, como empregado, não poderia ter participação de importância na efetivação de
tais delitos.
As provas testemunhais não incriminam o Acusado. Apenas no depoimento do Sr. Raimundo Gomes de Melo
(fls. 82/83) há a citação do seu nome e mesmo assim salientando o fato de que o Acusado é tio de sua esposa,
que, condoído pelo problema de saúde de sua filha, que precisava deslocar-se constantemente para Natal,
prontificou-se a ajuda-lo, em virtude da função que exercia de motorista da Prefeitura. Há que se enfatizar que a
colheita da prova testemunhal, a crivo do MP, não lhe socorre em definitivo, pois realizada tão somente perante a
autoridade policial, cujos atos não foram devidamente convalidados pelas ações do contraditório e não
ratificados em Juízo.
De fato, a acusação não comprovou a sua tese de forma irrefutável. A condenação na seara penal não pode se
sustentar em meras presunções e quando os depoimentos se mostram contraditórios.
Desta forma, o acervo probatório inserido nos autos não comprova a prática das condutas ilícitas levantadas
contra o Acusado.
Observa-se, portanto, a absoluta insuficiência do conjunto probatório, cujo suporte reside em depoin1entos
testemunhais, obtidos na fase de investigação, e alguns depoimentos prestados não foram renovados em Juízo.
Data Vênia, o Ministério Público não se desincumbiu como se lhe impunha o ônus de comprovar plenan1ente, os
elementos persecutórios à acusação penal.
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E fato incontroverso que as acusações penais não se presumem provadas, posto que o ônus da prova
concernente aos elementos constitutivos do pedido, autoria e materialidade do fato delituoso, incumbe
exclusivamente a quem acusa.
Neste sentido, enfatiza-se que o Acusado não foi submetido ao crivo do interrogatório judicial, por ausência de
intimação, fato que sugere a evidência de desvio do contraditório.
ANTE O EXPOSTO, diante da fragilidade da comprovação das teses arguidas pelo douto MP, requer a rejeição
da denúncia, decretando-se absolvição do Acusado, pelas razões anteriormente levantadas.
Em caso de uma remota condenação, que sejam aplicados os termos do § primeiro do artigo 29, diminuindo-se a
pena em 1/6 (um sexto), em face dos argumentos anteriormente levantados.
Os autos vieram conclusos para julgamento em 30 de outubro de 2018.
Relatei.
Passamos a fundamentar e decidir.
Passaremos a analisar as condutas imputadas a cada um dos réus de forma individualizada e, posteriormente,
as condutas que envolviam o grupo de pessoas e as ligações existentes.
Antes de adentrar a analise dos fatos concretos, é bom ressaltar em face da defesa técnica que debate a
ausência de prova ou a inutilidade de prova indiciária, a lição da Ministra Rosa Weber em seu voto proferido na
Ação Penal 470, do STF:
Não obstante, oportuno lembrar que “a verdade processual, a par de sua aspiração ideal de verdade objetiva,
está necessariamente comprometida com condições de convalidação, traduzidas em regras que disciplinam o
processo de comprovação, isto é, que instituem um método legal de comprovação processual”.
Com a simplicidade que costuma caracterizar as afirmações mais precisas, Moacyr Amaral Santos refere-se à
prova como “o meio pelo qual a inteligência chega à descoberta da verdade”130, o qual se manifesta como “a
soma dos fatos produtores da convicção, apurados no processo”.
Não foi senão um dos pais da ciência processual, Adolf Wach, quem afirmou que “todas as provas, se
enxergadas com detalhe, não são mais do que provas de verossimilitude.” Analisando essa afirmação, que
encerra um agudo “relativismo processual”, anota Calamandrei:
pode valer igualmente, não só para o processo penal senão, mesmo fora do campo mais diretamente
processual, para todo juízo histórico a respeito de fatos que se dizem acontecidos: quando se diz que um fato é
verdadeiro, se quer dizer em substância que tem conseguido, na consciência de quem como tal o julga, aquele
grau máximo de verossimilitude que, em relação aos limitados meios de conhecimento de que o julgador dispõe,
basta para lhe dar a certeza subjetiva de que aquele fato tem ocorrido. Falo, já se compreende, não das
verdades lógicas e morais, senão das verdades dos fatos ocorridos, das verdades chamadas históricas.
Acima de tudo, o direito processual moderno almeja a racionalidade.
Há muito tornados artefatos de interesse meramente histórico os processos das ordálias, das provas per pugnam
e mesmo o sistema das provas legais, o direito processual penal moderno incumbiu ao julgador a tarefa de
avaliar racionalmente a prova, as quais funcionam, nessa medida, como instrumento de dissipação da
arbitrariedade. Cabe, pois, ao juiz, diante do conjunto probatório do processo, proceder à sua análise racional,
com vista a conferir, ao próprio convencimento, a segurança que o qualifica como certeza. Quer isso dizer que as
provas, tomadas como sistema coerente de dados – não se oferecem apenas aos sentidos, mas também, e
fundamentalmente, à inteligência do juiz, que, partindo delas, chega, pelo raciocínio, à verdade processual.
(...)
Não se coaduna com um direito processual penal marcado pela nota da racionalidade qualquer pretensão de
fazer do juiz um órgão inativo, incapaz de perquirir sobre o merecimento das provas, passivo diante daqueles
que deduzem pretensões e alegações desarrazoadas e tomam o método, a técnica e as garantias do direito,
inapropriadamente, por apanágio da injustiça. As garantias do processo penal consistem nos elementos que o
transformam, no dizer de Malatesta, no “triunfo da inteligência humana sobre a obscuridade que a circunda”.
Rebaixá-las a subterfúgio voltado à inoperatividade do processo não corresponde à sua exaltação, e sim ao seu
aviltamento.
Em nada a admissão da prova indiciária implica menosprezo à garantia da presunção de inocência. Sequer se
confundem, aliás, indício e presunção, sendo certo que cuidam, inclusive, de operações lógicas distintas.
Enquanto a presunção se forma por dedução, segundo a regra da identidade, o indício se presta ao raciocínio
indutivo, próprio do conhecimento empírico, segundo o princípio da causalidade.
(...)
Nos delitos de poder não pode ser diferente. Quanto maior o poder osten tado pelo criminoso, maior a facilidade
de esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas velados, destruição de documentos, aliciamento de
testemunhas etc. Também aqui a clareza que inspira o senso comum autoriza a conclusão (presunções, indícios
e lógica na interpretação dos fatos). Daí a maior elasticidade na admissão da prova de acusação, o que em
absoluto se confunde com flexibilização das garantias legais, dos cânones processuais e dos meios probatórios
e sua avaliação. É o que impõe a técnica mais adequada para interpretação da verdade diante dos dados
fornecidos pela instrução do processo. A potencialidade do acusado de crime para falsear a verdade implica o
maior valor das presunções contra ele erigidas. Delitos no âmbito reduzido do poder são, por sua natureza, em
vista da posição dos autores, de difícil comprovação pelas chamadas provas diretas. Daí a visão particular do
nível de convencimento da prova no processo, bem sopesados e considerados todos os meios probatórios,
diretos e indiretos, em direito admitidos. Quanto à aptidão da prova indiciária para embasar o juízo condenatório,
relembro de início que vigora, no direito brasileiro e no direito contemporâneo em geral, o princípio da persuasão
racional ou do livre convencimento motivado, como explicita o art. 155 do Código de Processo Penal, a afastar
qualquer sistema prévio de tarifação do valor probatório das provas. Isso significa que mesmo provas indiciárias,
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no sentido técnico de provas indiretas do art. 239 do Código de Processo Penal, são aptas a afastar a presunção
de inocência e justificar o juízo condenatório. Certamente, o conjunto probatório, quer formado por provas diretas
ou indiretas, ou quer exclusivamente por provas diretas ou exclusivamente por provas indiretas, deve ser robusto
o suficiente para alcançar o standard de prova próprio do processo penal, de que a responsabilidade criminal do
acusado deve ser provada, na feliz fórmula anglo-saxã, acima de qualquer dúvida razoável.
Assim sendo, o conjunto probatório no processo penal não pode ser considerando em partes estanques entre
prova indiciária e prova judicial; prova direta e prova indireta, ou seja, é o raciocínio lógico jurídico que as partes
e o juiz fazem sobre todo o conjunto das provas que devem nortear o convencimento sobre a descoberta, o
esclarecimento, a visão dos elementos e circunstâncias que constituem o juízo de culpabilidade ou inocência.
- Sobre a prescrição da pretensão punitiva da conduta tipificada no artigo 299, do Código Eleitoral.
Os acusados Elenilson Fernandes Guimarães, Francisco de Assis Diniz e Weimar de Araújo Ribeiro foram
acusados na prática do crime previsto no artigo 299, do Código Eleitoral, o qual não possui pena mínima
aplicada, de modo que enseja a incidência do artigo 284, do Código Eleitoral, ou seja, a presunção da pena
mínima de 1 ano para os crimes apenados com reclusão.
Daí que incidente o prazo prescricional de quatro (4) anos nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.
No caso dos autos, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral ainda perante o Juízo da 32ª Zona
Eleitoral foi recebida em 1º de março de 2012, ou seja, o prazo prescricional foi interrompido.
Reiniciado o prazo prescricional em 1º de março de 2012, conforme preceitua o artigo 117, § 2º, do Código
Penal, o termo final ocorreu em 1º de março de 2016, pois este Juízo não verificou nenhuma causa de
suspensão ou interrupção durante essa nova contagem, uma vez que outros réus foram beneficiados com a
suspensão condicional do processo.
Daí que resta a extinção da punibilidade das acusações da prática do crime do artigo 299, do Código Eleitoral em
relação aos acusados Elenilson Fernandes Guimarães, Francisco de Assis Diniz e Weimar de Araújo Ribeiro.
- Francisco de Assis Diniz
A acusação aponta que o réu, então prefeito e candidato a novo mandado de prefeito do Município de Tibau,
seria organizado um esquema de captação ilícito de votos juntamente com demais acusados.
Destarte, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o réu foi acusado de também participar de organização
criminosa para cometer os mesmos ilícitos, ou seja, cooptação de eleitores pela prática de crimes de falsidade
documental para fins eleitorais, o que, inclusive já resultou em sua condenação por este mesmo Juízo nos autos
da ação penal nº 000001-68.2013.6.20.0049.
A única diferença seria o grupo de pessoas que, com o réu, formaram a organização criminosa, o que, ressaltese não difere quanto às circunstâncias de serem vinculados por meio de vínculo familiar ou político.
Assim sendo, em que pese ter sido decidido pela Excelentíssima Juíza que presidiu anteriormente a presente
ação penal, mais do que conexão, existia a coincidência de da organização voltada a cooptação de eleitores.
Por isso, não pode o réu ser condenado duas vezes pela formação de quadrilha se, como estou demonstrado
aqui e da citada ação penal, ele detinha o domínio do fato, ou melhor, o domínio intelectual da organização
criminosa.
Desse modo, a denúncia deve ser rejeitada nesse particular por ausência de justa causa, ou seja, evitar que o
réu seja condenado pelo mesmo fato duas vezes, de modo que deverá ser absolvido nos termos do artigo 386,
V, do Código de Processo Penal.
- Elenilson Fernandes Guimarães
Restando a acusação pela participação da quadrilha em face do acusado, contudo, a única conduta criminosa da
qual teria sido uma única ajustada (comprovada) pelos acusados.
O Ministério Público conseguiu demonstrar apenas um fato criminoso, sem que demonstrasse o vínculo subjetivo
para cometer outros delitos, tanto que a organização criminosa que foi reconhecida por este Juízo foi denunciada
em outra ação penal e teve outros participes.
Assim sendo, somente resta a absolvição do acusado por ausência de provas de sua participação em
organização criminosa, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.
- Weimar de Araújo Ribeiro
Restando a acusação pela participação da quadrilha em face do acusado, contudo, a única conduta criminosa da
qual teria sido a única ajustada (comprovada) pelos acusados.
O Ministério Público conseguiu demonstrar apenas um fato criminoso, sem que demonstrasse o vínculo subjetivo
para cometer outros delitos, tanto que a organização criminosa que foi reconhecida foi denunciada em outra
ação penal e teve outros participes.
Assim sendo, somente resta a absolvição do acusado por ausência de provas de sua participação em
organização criminosa, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.
- Francisco Félix Sobrinho
O acusado, então secretaria de administração municipal da administração de Francisco Diniz, foi denunciado
pela prática de cometido de condutas tipificadas no artigo 350 do Código Eleitoral, na forma do artigo 29, do
CPB.
Aqui devemos destacar que a conduta do eleitor ao fazer a declaração falsa de residência somente teria possível
se a testemunha, ora acusada, corroborasse tal afirmação, do que resultou a participação essencial e relevante
no caso concreto.
Consta que em um único “atestado” o acusado teria corroborado a informação falsa de eleitores.
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Ressalte-se que o próprio Ministério Público destacou em suas manifestações e razões finais a autonomia das
condutas aqui denunciadas e as outras objeta da ação penal nº 0000001-68.2013.6.20.0049, assim sendo,
também se verifica a prescrição da pretensão punitiva estatal.
O réu foi acusado da prática do crime previsto no artigo 350, do Código Eleitoral, o qual não possui pena mínima
aplicada, de modo que enseja a incidência do artigo 284, do Código Eleitoral, ou seja, a presunção da pena
mínima de 1 ano para os crimes apenados com reclusão.
Daí que incidente o prazo prescricional de quatro (4) anos nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.
No caso dos autos, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral ainda perante o Juízo da 32ª Zona
Eleitoral foi recebida em 1º de março de 2012, ou seja, o prazo prescricional foi interrompido.
Reiniciado o prazo prescricional em 1º de março de 2012, conforme preceitua o artigo 117, § 2º, do Código
Penal, decorrem 1 ano e 14 dias até que foi suspenso pelo benefício da suspensão condicional do processo
concedido em 15 de março de 2013, sendo revogado em 02 de dezembro de 2014.
Reiniciado o prazo prescricional em 02 de dezembro de 2014, decorreu 4 anos em 21 de novembro de 2017,
pois este Juízo não verificou nenhuma outra causa de suspensão ou interrupção durante essa nova contagem.
Daí que resta a extinção da punibilidade da acusação da prática do crime do artigo 350, do Código Eleitoral.
- DISPOSITIVO Por todo o exposto, nos termos dos artigos 109, V, 111, inciso I, 117, todos do Código Penal e artigo 284, do
Código Eleitoral e artigos 61, 397, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, julgo extinta a punibilidade
das acusações da prática do crime do artigo 299, do Código Eleitoral em relação aos acusados: Elenilson
Fernandes Guimarães, Francisco de Assis Diniz e Weimar de Araújo Ribeiro.
Julgo também extinta a punibilidade, nos termos dos artigos 109, V, 111, inciso I, 117, todos do Código Penal e
artigo 284, do Código Eleitoral e artigos 61, 397, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, acusação da
prática do crime do artigo 350, do Código Eleitoral em face do réu Francisco Félix Sobrinho.
Absolvo o réu Francisco de Assis Diniz das acusações de participação em quadrilha – Código Penal, artigo 288 -,
nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa em face da duplicidade
de acusações sobre o mesmo fato delituoso.
Absolvo o réu Elenilson Fernandes Guimarães das acusações de prática do crime previsto no artigo 288, do
Código Penal, por ausência de provas de sua participação em organização criminosa, nos termos do artigo 386,
inciso IV, do Código de Processo Penal.
Absolvo o réu Weimar de Araújo Ribeiro das acusações de prática do crime previsto no artigo 288, do Código
Penal, por ausência de provas de sua participação em organização criminosa, nos termos do artigo 386, inciso
IV, do Código de Processo Penal.
PROVIMENTOS FINAIS
DA POSSIBILIDADE DOS ACUSADOS RECORREREM EM LIBERDADE
Decidiu o Supremo Tribunal Federal que “é entendimento pacífico desta Corte o de que é inaplicável o disposto
no artigo 594 do Código de Processo Penal a réu preso em virtude de flagrante ou preventivamente”: No caso,
estando todos os réus ora absolvidos, não havendo neste ensejo necessidade da prisão preventiva dos mesmos,
porquanto não operada quaisquer das subsunções do artigo 312 do CPP, PERMITO QUE PERMANEÇA
SOLTO.
PAGAMENTO DE CUSTAS
Sem incidência de custas em face da isenção legal em favor da União Federal.
DAS INTIMAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Intimem-se os réus pessoalmente, bem como os seus advogados habilitados. Publique-se. Registre-se a
presente sentença, na forma do artigo 389 do CPP.
Cientifique-se pessoalmente o representante do Ministério Público Eleitoral (artigo 390, CPP).
TRANSITADA EM JULGADO:
Comuniquem-se os órgãos criminais de estatísticos no seara federal e estadual.
Mossoró, 18 de dezembro de 2018.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz Eleitoral
EDITAIS

EDITAL 02/2019
EDITAL N.º 02/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR, Juiz Eleitoral desta 49ª Zona, no uso de
suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixada no Cartório
Eleitoral desta 49ª Zona, relação contendo os nomes e os números de inscrição de eleitores que solicitaram
alistamento, revisão, transferência e/ou 2ª via de título, processada por meio dos Lotes 71/2018, 72/2018,
73/2018, 74/2018 e 75/2018 (relação anexa), as quais foram deferidas por este Juízo.
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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 49ª Zona, em Mossoró/RN, aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro do
ano de 2019. Eu, ______________ (Rosane Souza Ferreira) Chefe do Cartório, em substituição, preparei e
conferi o presente Edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
EDINO JALES OLIVEIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 49ª Zona
EDITAL N.º 02/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR, Juiz Eleitoral desta 49ª Zona, no uso de
suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixada no Cartório
Eleitoral desta 49ª Zona, relação contendo os nomes e os números de inscrição de eleitores que solicitaram
alistamento, revisão, transferência e/ou 2ª via de título, processada por meio dos Lotes 71/2018, 72/2018,
73/2018, 74/2018 e 75/2018 (relação anexa), as quais foram deferidas por este Juízo.
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 49ª Zona, em Mossoró/RN, aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro do
ano de 2019. Eu, ______________ (Rosane Souza Ferreira) Chefe do Cartório, em substituição, preparei e
conferi o presente Edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
EDINO JALES OLIVEIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 49ª Zona

50ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 001/2019
O JUIZ EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA 50ª ZONA ELEITORAL, PARNAMIRIM, CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL
DO RIO GRANDE DO NORTE, DR. MARCOS JOSE SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR, no uso das suas
atribuições legais etc...
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial aos senhores
representantes dos partidos políticos e alistandos/eleitores, que se encontra à disposição dos interessados a
Listagem dos Eleitores que requereram alistamento eleitoral/transferência/revisão/segunda via e tiveram seus
requerimentos DEFERIDOS, nesta 50ª Zona Eleitoral – Parnamirim/RN, no período de 15 a 31 de dezembro de
2018, para, querendo, recorrerem o partido político, no prazo de 10 (dez) dias, quanto às inscrições
(alistamentos) e transferências deferidas e o alistando/eleitor, no caso de indeferimento, no prazo de 5 (cinco)
dias, ambos contados da publicação do presente Edital, tudo nos termos dos arts. 17, caput e § 1º, 18, §§ 4º e
5º, todos da Res.-TSE n.º 21.538/2003 c/c art. 2º do Provimento n.º 02/2005-CRERN, de 1º de março de 2005.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou o(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz (Juíza) Eleitoral
expedir o presente Edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça eletrônico – DJe.
Dado e passado nesta cidade de Parnamirim/RN, em 07/01/2019. Eu, _______________ Ana Paula Carlos de
Andrade Cavalcanti, Técnica Judiciária da 50ª Zona Eleitoral, digitei o presente Edital, o qual segue assinado
pelo senhor Juiz Eleitoral.
Parnamirim, 07 de janeiro de 2019.
MARCOS JOSE SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR
Juiz da 50ª Zona Eleitoral, em Substituição Legal

51ª ZONA ELEITORAL
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EDITAIS

Edital n. 001/2019
E D I T A L N.º 001/2019
(PRAZO: 10 DIAS)
RELAÇÃO DE ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
A MM. Juíza da 51ª Zona de São Gonçalo do Amarante/RN, Dra. Josane Peixoto Noronha, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, especialmente aos delegados
de Partido Político, que se encontra disponível no Cartório Eleitoral da 51ª Zona relação contendo os nomes e os
números de inscrição dos eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO OU
SEGUNDA VIA no período de 1 a 31 de DEZEMBRO do ano de 2018, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias
a contar da publicação deste Edital, interpor recurso/impugnação nos termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da
Resolução TSE nº 21.538/2004 (arts. 7º e 8º da Lei nº 6.996/82), que trata sobre o alistamento eleitoral e
serviços eleitorais mediante processamento eletrônico de dados, entre outros. Encontrando-se ainda disponível
aos Partidos Políticos, mediante requerimento fundamentado, desde que sem ônus para a Justiça Eleitoral e
disponíveis em meio magnético, relações de inscrições incluídas no cadastro, com os respectivos endereços.
Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, a 11 de janeiro de 2019. Eu (__________), João
Batista de S. Leão Neto, Chefe de Cartório, em exercício nesta 51ª Zona, digitei-o e subscrevi-o.
JOÃO BATISTA DE SOUZA LEÃO NETO
Chefe de Cartório em substituição

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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