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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Recurso Eleitoral Nº 6-43.2019.6.20.0012 - Classe 30ª
Recorrente(s): COLIGAÇÃO PASSA E FICA CONTINUA CRESCENDO (PSD E PSB)
Recorrido(s): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - MUNICIPAL (PASSA E FICA)
ADVOGADOS VINCULADOS: Edward Mitchel Duarte Amaral, Leonardo Vasconcellos Braz Galvao e sem
Advogado.
RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS - DRAP - ELEIÇÕES SUPLEMENTARES - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
ATIVA PARA IMPUGNAÇÃO -INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DE ATO INTERNA CORPORIS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - EXCLUSÃO DOS PARTIDOS IRREGULARES - DEFERIMENTO DO
REGISTRO DO PARTIDO REMANESCENTE - DESPROVIMENTO.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa da coligação impugnante/recorrente, visto que a impugnação por ela
manejada não questiona a formação da coligação adversária como fruto de uma decisão interna corporis desta,
a ensejar a falta de interesse próprio para a demanda, mas sim a regularidade dos partidos que a integram, e,
consequentemente a possibilidade de lançarem candidaturas, sendo tal discussão plenamente possível em sede
de impugnação promovida por coligação concorrente, por não envolver propriamente ato interna corporis ou
descumprimento de regras estatutárias.
Sendo a coligação formada por três agremiações, e sobrevindo o indeferimento do registro de duas delas,
decorre, consequentemente, a extinção da coligação, já que a existência desta pressupõe a reunião de, no
mínimo, dois partidos, não havendo qualquer óbice ao deferimento do registro do partido remanescente que
preenche os requisitos legais para concorrer ao pleito.
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ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade,
em REJEITAR a Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. No mérito,
igualmente à unanimidade de votos, e em consonância com o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
ACORDAM em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que deferiu o pedido de registro do
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB), nos termos do voto do Relator e das notas de
julgamento, partes integrantes da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de abril de 2019. (Data de julgamento)
JUIZ RICARDO TINOCO DE GÓES - RELATOR
Recurso Eleitoral Nº 7-28.2019.6.20.0012 - Classe 30ª
Recorrente(s): COLIGAÇÃO PASSA E FICA CONTINUA CRESCENDO (PSD E PSB) E CELSO LUIZ MARINHO
LISBOA
Recorrido(s): CIBELLY FONSECA JORGE E EDSON PEREIRA PADILHA
ADVOGADOS VINCULADOS: Daniel Monteiro Advogados Associados, Daniel Monteiro da Silva, Djair Claudiano
da Silva, Edward Mitchel Duarte Amaral e Leonardo Vasconcellos Braz Galvao.
RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES - DRAP DEFERIDO - QUESTÃO ATINENTE À FORMAÇÃO DA COLIGAÇÃO E
REGULARIDADE DOS PARTIDOS INTEGRANTES - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE
REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL - DESPROVIMENTO.
De acordo com a jurisprudência firmada no TSE, questões atinentes à formação da coligação, regularidade de
atos partidários e validade de convenções devem ser analisadas no DRAP respectivo e não nos Requerimentos
de Registros Individuais a que se vinculam.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a decisão que deferiu o pedido de registro de candidatura de Cibelly Fonseca Jorge e Edson Pereira
Padilha, respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, no pleito suplementar do município de Passa e
Fica/RN, nos termos do voto do Relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de abril de 2019. (Data de julgamento)
JUIZ RICARDO TINOCO DE GÓES - RELATOR

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

Processo 0601634-88.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GABINETE DO DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES
Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º 0601634-88.2018.6.20.0000 Assunto:
Cargo –Deputado Estadual
–Deputado Federal –Governador –Eleições –Eleição Majoritária –Eleição Proporcional –Abuso –Abuso –De
Poder Econômico –Captação Ilícita de Sufrágio Investigante: Procuradoria Regional Eleitoral
Investigado: Carlos Eduardo Nunes Alves
Advogados: Rodrigo Fonseca Alves de Andrade (OAB/RN 3572) e Gleydson Kleber Lopes de Oliveira
(OAB/RN 3686)
Investigado: Walter Pereira Alves
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Investigado: Bernardo César Carlos Belarmino de Amorim
Advogados: Andreo Zamenhof de Macedo Alves (OAB/RN 5541) e Julio Henrique de Macedo Alves (OAB/RN
13132)
Investigado: Antônio Soares de Araújo
Advogados: Andreo Zamenhof de Macedo Alves (OAB/RN 5541) e Julio Henrique de Macedo Alves (OAB/RN
13132) Relator:
Desembargador Cornélio Alves
DESPACHO
Diante da certidão constante na ID 902521, determino a citação de Walter Pereira Alves no outro endereço
indicado na exordial para que, no prazo de 5 (dias), ofereça defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, nos moldes previstos no art. 22, I, “a”, da Lei Complementar nº 64/90.
ÀSecretaria Judiciária, para as providências necessárias.
Publique-se.
Natal, 09 de abril de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Relator

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

PORTARIA Nº. 104/2019 DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento ao servidor José Antonio Viana dos
Santos.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos autos do
Processo Administrativo Eletrônico n.º 2568/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Adicional de Qualificação decorrente de ações de treinamento ao servidor José Antonio Viana
dos Santos, do Quadro de Pessoal deste Regional, incidente sobre o respectivo vencimento básico, consoante o
disposto no art. 11 da Portaria n.º 415/2014-GP e de acordo com as datas constantes na tabela abaixo:
Servidor
Percentual a que faz jus e período dos efeitos financeiros
José Antonio Viana dos Santos
Percentual 01 – 1% com efeitos financeiros de 04.05.2018 a
23.05.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Natal, 10 de abril de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
PORTARIA N.º 105/2019-DG
Concede licença para capacitação à servidora Andréa Karla Menezes Protásio.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 82, XXI, do Regulamento da Secretaria, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Eletrônico n.º 7430/2017,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Andréa Karla Menezes Protásio ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área
Administrativa, matrícula n.º 60001458, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, removida
para este Regional, a segunda parcela da licença para capacitação, a ser usufruída no lapso temporal de
01.05.2019 a 31.05.2019, referente ao período aquisitivo de 28.03.2011 a 25.03.2016, com fundamento no artigo
87 da Lei n.º 8.112, de 11.12.1990, e na Resolução TSE n.º 23.507, de 14.02.2017, objetivando participar de
evento de capacitação profissional, salientando que, por força do disposto no art. 17 da referida Resolução, à
servidora fica assegurado o recebimento de sua remuneração integral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Natal, 10 de abril de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
PORTARIA N.º 106/2019-DG
Concede licença para capacitação ao servidor Cleano Ricardo Resende Lucena.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 82, XXI, do Regulamento da Secretaria, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Eletrônico n.º 3376/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Cleano Ricardo Resende Lucena ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área
Administrativa, matrícula n.º 30024378, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, licença para capacitação, a ser
usufruída nos períodos fracionados de 06.05.2019 a 04.06.2019 (1ª parcela), de 10.06.2019 a 09.07.2019 (2ª
parcela) e de 15.07.2019 a 13.08.2019 (3ª parcela), referente ao período aquisitivo de 15.05.2011 a 12.05.2016,
com fundamento no artigo 87 da Lei n.º 8.112, de 11.12.1990, e na Resolução TSE n.º 23.507, de 14.02.2017,
objetivando participar de evento de capacitação profissional, salientando que, por força do disposto no art. 17 da
referida Resolução, ao servidor fica assegurado o recebimento de sua remuneração integral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Natal, 10 de abril de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
PORTARIA Nº 103/2019-DG
Designa servidores para comporem os Grupos de Trabalho Permanentes de Eleições instituídos pela Portaria nº
97/2019-DG.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso da delegação de competência de que trata a Portaria n.º 304/2015 – GP, alterada pela Portaria
n.º 78/2016 – GP, que delegou ao Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal competência para criar grupos de
trabalhos e comissões temporárias e permanentes, bem como designar seus membros, e
Considerando o teor da Portaria nº 97/2019-DG, que instituiu Grupos de Trabalho Permanentes de Eleições
responsáveis, continuamente, pelo planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades
relativas ao processo eleitoral no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte,
Considerando, ainda, as informações constantes dos autos do Processo Administrativo Eletrônico n.º
14025/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores relacionados no anexo desta Portaria para comporem os Grupos de Trabalho
Permanentes de Eleições instituídos pela Portaria nº 97/2019-DG.
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Art. 2º Os Coordenadores dos Grupos de Trabalho Permanentes poderão convocar servidores das diversas
áreas deste Tribunal para colaborarem com os trabalhos dos grupos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Natal/RN, 10 de abril de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora Geral
ANEXO - PORTARIA Nº 103/2019 – DG
GRUPOS DE TRABALHO PERMANENTES DE ELEIÇÃO
Natureza do Grupo de Componentes do Grupo de Trabalho
Trabalho Permanente
I – Encerramento do Ana Esmera Pimentel da Fonseca (CDCE/CRE) - Coordenadora
Alistamento Eleitoral
Eraldo Morais de Macedo (4ª ZE) – Coordenador substituto
Antônio Carlos Ferreira da Luz (50ª ZE)
Carlos Rogério Torres Teixeira (29ª ZE)
Virgínia Coelli Rocha da Cruz (ASCOM/PRES)
Carlos Magno do Rozário Câmara (CIT/STIC)
Elizângela Isidoro da Silva (SLD/CODES/SGP)
Washington Henrique Alves Bezerra (SALM/CMP/SAO)
II - Comunicação
Virgínia Coelli Rocha da Cruz (ASCOM/PRES) – Coordenadora
Renato Vilar de Lima (ASCOM/PRES) – Coordenador Substituto
Reivaldo Pereira Vinas (ASCOM/PRES)
Eraldo Morais de Macedo (4ª ZE)
José Frank Viana da Silva (SPE/CS/STIC)
Hercley Medeiros de Araújo Fernandes (GABCRE)
Sólon Rodrigues de Almeida Netto (GABEJE)
Claúdio Fernandes Bezerra de Mello (OE)
III - Sistemas de Yvette Bezerra Guerreiro Maia (ASPLAN/PRES) – Coordenadora
Acompanhamento de Antônio Klaus Vilas Boas de S. Silva (ASPLAN/PRES) – Coordenador Substituto
Eleições
Alexandre Montenegro Cavalcanti (ASPLAN/PRES)
Jussara de Góis Borba Melo Diniz (GAPSTIC)
Lívia Viana Bezerra Maia (5ª ZE)
José Frank Viana da Silva (SPE/CS/STIC)
Marcos Alexandre de Melo Medeiros (SPE/CS/STIC)
Wolmer de Freitas Barboza (SOG/AUDI – Consultor)
IV - Logísticas de TIC Tyronne Dantas de Medeiros (CLE/STIC) – Coordenador
e de Zonas Eleitorais
Ernane César de Oliveira Bastos (SUE/CLE/STIC) – Coordenador Substituto
Servidor a ser designado na seleção para a FC.2 da SUE/CLE/STIC
Theresa Regina Pereira Padilha (SSAE/CLE/STIC)
Luís Panatis Leite de Paiva (SSAE/CLE/STIC)
Carlos Magno do Rozário Câmara (CIT/STIC)
George Melo de Freitas Barbalho (SDS/CS/STIC)
Marat Soares Teixeira (AJDG)
Eliane Nascimento de Melo Oliveira (SLCIP/CMP/SAO)
Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros (3ª ZE)
Antônio Carlos Ferreira da Luz (50ª ZE)
João Batista de Souza Leão Neto (51ª ZE)
V - Pessoal de Apoio Helena de Araújo Jales Costa Padilha (COPES/SGP) – Coordenadora
às Eleições - I
Louisianne Paskalle Solano Maia (SJP/COPES/SGP) – Coordenadora Substituta
Walbercy Alexandre de Albuquerque Costa (GAPSGP)
Eliete Mota de Oliveira (SGAE/COPES/SGP)
Márcio Fernandes Cunha (SGAE/COPES/SGP)
Marília Silveira de Medeiros Barros Dantas (SGAE/COPES/SGP)
Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros (3ª ZE)
Fernando Henrique Vieira de Almeida (50ª ZE)
Paulo Roberto Almeida e Silva (46ª ZE)
Áurea Flaviana Oliveira da Silva (3ª ZE)
VI - Pessoal de Apoio Suellen Soares Ribeiro Amorim de A. Barreto (CODES/SGP) – Coordenadora
às Eleições - II
Suely de Oliveira Bezerra (SLD/CODES/SGP) – Coordenadora Substituta
Paulla Karina da Nóbrega (SFA/CODES/SGP)
Renata Geórgia Pinheiro de Souza (SFAC/CDCE/CRE)
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Marília Silveira de Medeiros Barros Dantas (SGAE/COPES/SGP)
George Melo de Freitas Barbalho (SDS/CS/STIC)
Devânia Araújo de Figueiredo Varella (GAPSGP)
Liliane Priscila Bezerra da Silva Miranda Gomes (CGI/SJ)
Cláudio Fernandes Bezerra de Mello (Ouvidoria)
Daniel de Oliveira Rodrigues (44ª ZE)
Celya Lopes Santos (COBEP/SGP) – Coordenadora
Sinval de Andrade Vasconcellos (SCC/COBEP/SGP) – Coordenador Substituto
Fernanda Araújo Cruz Barbosa (GABDG)
Ronaldo Medeiros de Araújo (GAPSGP)
Zeneide Lobato Reis da Silva (GAPSAO)
Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara (GAPSTIC)
Liranita de Oliveira Dantas Ribeiro (SDPS/CDCE/CRE)
Marat Soares Teixeira (AJDG)
Ana Paula Pinheiro Fonseca Gurgel do Amaral (APRES)
Glauber Raniere Alves (COF/SAO) – Coordenador
Nelson de Queiroz Oliveira (SPOF/COF/SAO) – Coordenador Substituto
Radi Medeiros do Nascimento (SPOF/COF/SAO)
Iaperi Gábor Damasceno Árbocz (ASPLAN/PRES)
Lígia Rogéria Maniçoba Ferreira (CAP/SAO) – Coordenadora
Hilmar Fernando L. de Azevedo (STAP/CAP/SAO) – Coordenador Substituto
José Gomes da Silva Júnior – (STAP/CAP/SAO)
Vladimir Paiva de Souza (SCP/CAP/SAO)
José Haroldo Machado Júnior (SENG/CAP/SAO)
Roberto Silva do Nascimento (GAPSAO)
Tyronne Dantas de Medeiros (CLE/STIC)
Ernane César de Oliveira Bastos (SUE/CLE/STIC)
Edmundo Balbino da Costa Filho (8ª ZE)
Edson Guimarães Silva (NSPRES)
Hermann Prudente Dória (CMP/SAO) – Coordenador
Ernesto Leça Pinto (SCS/CMP/SAO) – Coordenador Substituto
Amaldo Rodrigues Lima (SPAT/CMP/SAO)
Glauber Raniere Alves (COF/SAO)
Welika Welkovic da Cunha Melo (SLCIP/CMP/SAO)
Maria Betânia Medeiros de Andrade (GAPSAO)
Laercir Vale de Oliveira Medeiros (GAPSAO)
Washington Henrique Alves Bezerra (SALM/CMP/SAO)
Tyronne Dantas de Medeiros (CLE/STIC)
Wallace Rusevel Diógenes de Queiroz (NSPRES) – Coordenador
Rafael Fonseca Alves (NSPRES) – Coordenador Substituto
Epitácio Nunes da Silva Júnior (NSPRES)
Edson Guimarães Silva (NSPRES)
João Maria Cavalcanti Nogueira Fernandes (NSPRES)
Flávio Romero Coutinho Barreto (NSPRES)
Geovan Rodrigues Soares Lima (NSPRES)
Rosemeri Ricken Vanderlinde (AJPRES)
Anselmo Pereira Silva (STAP/CAP/SAO)
Helder Jean Brito da Silva (SAR/CIT/STIC)
Liliane Priscila Bezerra da Silva Miranda Gomes (CGI/SJ) – Coordenadora
Tibério Graco Lins Diniz (SA/CGI/SJ) – Coordenador Substituto
João Raimundo Leite Neto (SBE/CGI/SJ)
Ernesto Leça Pinto (SCS/CMP/SAO)
Carlos Monteiro Melo (SALM/CMP/SAO)
Kátia Rejane Costa Pereira (69ª ZE)
Louisianne Paskalle Solano Maia (SJP/COPES/SGP)
José Wendell de Morais Silva (SDS/CS/STIC)
Fernanda Gaspar Guimarães (SLCIP/CMP/SAO)
Ana Carolina Villar Ramires Ribeiro Dantas (SJDP/CGI/SJ)
Ticiana Christina Carlos Lopes (CADPP/SJ) - Coordenadora
Jean de Paiva Nunes (SAD/CADPP/SJ) – Coordenador Substituto
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa (SPF/CADPP/SJ)
Emmanuel Mabelmo Pires dos Anjos (SACEP/CADPP/SJ)
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José Carlos Júnior (5ª ZE)
Leandro Dias de Sousa Martins (AJPRES)
Simorion Matos Júnior (AJCRE)
Cláudio Fernandes Bezerra de Mello (OE)
Solon Rodrigues de Almeida Netto (GABEJE)
Marcos Alexandre de Melo Medeiros (SPE/CS/STIC)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

Processo 0601101-32.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601101-32.2018.6.20.0000 RELATOR(A): WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (REGIONAL) RESPONSÁVEL: SAINT
CLAIR CAMARA DOS SANTOS LINHARES, GARIBALDI ALVES FILHO
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - RETIFICADORA - ELEIÇÕES 2018
(Expedido para os fins do art. 74, §4º c/c art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do art. 74, §4º, c/c art. 59 da Resolução TSE nº
23.553/2018 para que, no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha RETIFICADORAS
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601101-32.2018.6.20.0000 –PJE,
referentes às Eleições Gerais 2018.
Natal/RN, 10 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
Processo 0601369-86.2018.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO Nº 0601369-86.2018.6.20.0000 Juiz Auxiliar 2 - Ricardo Tinoco de Góes - RICARDO
TINOCO DE GOES REPRESENTANTE: 100% RN 12-PDT / 11-PP / 15-MDB / 19-PODE / 25-DEM, CARLOS
EDUARDO NUNES ALVES Advogados do(a) REPRESENTANTE: GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA RN3686, RODRIGO FONSECA ALVES DE ANDRADE - RN3572 Advogados do(a) REPRESENTANTE:
RODRIGO FONSECA ALVES DE ANDRADE - RN3572, GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN3686
REPRESENTADO: SEBASTIAO FILGUEIRA DO COUTO, ROBINSON MESQUITA DE FARIA Advogados do(a)
REPRESENTADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN3640, THIAGO CORTEZ MEIRA
DE MEDEIROS - RN4650 Advogados do(a) REPRESENTADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE
MEDEIROS - RN3640, THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN4650
ATO ORDINATÓRIO
Fica(m) intimada(s) a(s) parte(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo e na forma estabelecida na
Resolução TSE nº 21.975/2004,comprovar(em) o recolhimento da multa arbitrada nos autos em epígrafe.
Em Natal/RN, 10 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento n.º 25/2019
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 16/04/2019, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601577-70.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico – PJE)
RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal, Contas - Não
Apresentação das Contas
REQUERENTE(S)
: DAMIAO ELIAS FERNANDES E OUTRO
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: SEM ADVOGADO

NATAL/RN, 10 de abril de 2019.
Rodrigo de Oliveira Kfouri
Chefe da SPF/CADPP/SJ, em Substituição

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº: 12-20.2018.6.20.0001
PROCESSO Nº: 12-20.2018.6.20.0001
PROTOCOLO Nº: 2.512/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PRTB– PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO
CNPJ: 03.922.822/0001-18
ADVOGADO: NÃO CONSTA
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2012. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAM A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA. PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS.
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL de Direção Municipal/Comissão Provisória
de partido político, à luz das regras estabelecidas no art. 32, §4º, da Lei n.º 9.096/1995 e no art. 13 da
Resolução-TSE nº 21.841/2004, posteriormente revogada pela Resolução-TSE nº 23.432/2014.
Conforme documento às fls. 04, a agremiação partidária foi omissa na prestação de contas.
As certidões cartorárias às fls. 05-v e 09-v e 10, dão conta de que – embora dado por notificado para que
apresentasse as suas contas anuais referentes ao exercício 2012 a esta Justiça Eleitoral sob pena de serem
suas contas julgadas como não prestadas com a consequente suspensão de repasses de recursos do fundo
partidário, o órgão diretivo municipal preferiu manter-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar
qualquer manifestação nesse sentido, assim como também não constituiu Advogado para fazê-lo.
Em consequência, foi emitido o parecer técnico conclusivo às fls. 11-12, recomendando sejam julgadas não
prestadas as contas anuais do PRTB, referentes ao exercício 2012.
Dado vista ao Ministério Público Eleitoral, foi emitido parecer às fls. 14, no qual o representante ministerial requer
o julgamento das contas anuais do PRTB como NÃO PRESTADAS, requerendo, ainda, a adoção das
providências previstas no art. 34 da revogada Resolução-TSE nº 21.841/2004.
É o relatório. Passo a fundamentar para decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
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A matéria em foco é tratada nos artigos 32, caput, da Lei nº 9.096/95 c/c o artigo 13, da Resolução-TSE nº
21.841/2004, aplicável ao exercício financeiro 2012 e segundo os quais o balanço contábil do exercício findo
deve ser apresentado à Justiça Eleitoral pelo partido político até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Tal obrigatoriedade decorre da própria Constituição Federal, ipsis literis:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a
estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
Compulsando os autos, verifica-se que, até a presente data, o partido político, apesar de regularmente intimado
por este Juízo, nos termos das certidões às fls. 05-v, 09-v e 10, deixou de apresentar a sua respectiva conta
anual, referente ao exercício de 2012, em desobediência ao art. 30, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, assim
como também não constituiu Advogado para fazê-lo, o que motiva o julgamento das contas como não prestadas
e, em consequência de tal omissão, a obrigatoriedade da representação partidária recolher integralmente ao
erário os valores recebidos a título de fundo partidário dos quais não tenha prestado contas ou do montante cuja
aplicação tenha sido julgada irregular, nos termos do art. 34, da revogada Resolução-TSE nº 21.841/2004.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica nesse entendimento:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. NÃO
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CONTAS NÃO PRESTADAS. INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL.
1. Somente o Tribunal Superior Eleitoral detém competência para regulamentar o processo eleitoral, não
devendo ser reconhecida validade à instrução que regulamenta o processo de prestação de contas no âmbito de
Tribunal Regional Eleitoral. A unicidade do direito eleitoral em todo o território nacional impede que as Cortes
Regionais, ainda que com induvidosos bons propósitos, editem ato normativo para regulamentar a legislação
vigente. Precedentes.
2. O processo de prestação de contas, a partir da edição da Lei nº 12.034/2009, adquiriu natureza jurisdicional,
sendo obrigatória, portanto, a representação da parte em juízo por advogado devidamente constituído.
3. Nos termos da legislação processual, não sendo atendido o despacho para a regularização da representação
processual pelo autor no prazo determinado, o feito deve ser extinto sem o julgamento do mérito.
4. Nessa hipótese, as contas são reputadas como não apresentadas, pois o resultado do julgamento decorre da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de
capacidade postulatória, que impede o exame do mérito da pretensão deduzida em juízo, quando não sanado no
prazo determinado.Recurso especial não provido.(RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 213773 - PORTO
ALEGRE – RS. Acórdão de 01/07/2016. Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 19/08/2016, Página 125-126).
Oportuno lembrar que a esta Justiça Especializada, a teor do disposto no art. 1º, caput, da Res-TSE nº
21.841/2004 e no art. 34 da Lei nº 9.096/95, cumpre exercer “a fiscalização sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos, que devem refletir a real movimentação financeira patrimonial dos
partidos políticos... ”.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos arts. 28, inciso III, 29, inciso III e 33, todos
da Resolução-TSE nº 21.841/2004, em consonância com o Ministério Público, JULGO NÃO PRESTADAS as
contas anuais do PRTB, referentes ao exercício 2012, devendo o cartório eleitoral adotar as providências
previstas no art. 34, da revogada Resolução-TSE nº 21.841/2004.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Nos termos do art. 28, III, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as
novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que a representação partidária permanecer omissa –
caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas.
Transitado em julgado, adote o cartório eleitoral as providências cabíveis e, após, arquive-se.
Natal/RN, 10 de abril de 2019.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUÍZ ELEITORAL DA 1ª Z.E
PROCESSO Nº: 20-31.2017.6.20.0001
PROCESSO Nº: 20-31.2017.6.20.0001
PROTOCOLO Nº: 17.676/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PRTB– PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: NÃO CONSTA
SENTENÇA
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EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2016. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAM A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA. PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS.
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL de Direção Municipal/Comissão Provisória
de partido político, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995 e no art. 45 da Resolução-TSE nº
23.464/2015, posteriormente revogada pela Resolução-TSE nº 23.546/2017 que, entretanto, em seu artigo 76,
ressalvou a aplicabilidade da anterior Resolução revogada aos exercícios 2016 e 2017.
Conforme documento às fls. 02, a agremiação partidária foi omissa na prestação de contas.
As certidões cartorárias às fls. 08-v e 12-v, dão conta de que – embora dado por notificado para que
apresentasse as suas contas anuais referentes ao exercício 2016 a esta Justiça Eleitoral sob pena de serem
suas contas julgadas como não prestadas com a consequente suspensão de repasses de recursos do fundo
partidário, o órgão diretivo municipal preferiu manter-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar
qualquer manifestação nesse sentido nem constituir Advogado para fazê-lo.
Em consequência, foi emitido o parecer técnico conclusivo às fls. 14-15, recomendando sejam julgadas não
prestadas as contas anuais do PRTB, referentes ao exercício 2016.
Dado vista ao Ministério Público Eleitoral, foi emitido parecer de fls. 17/17v, no qual o representante ministerial
requer o julgamento das contas anuais do PRTB como NÃO PRESTADAS, nos termos do art. 46, IV, da
Resolução-TSE nº 23.464/2015, dissonando parcialmente do parecer técnico tão somente quanto a norma
aplicável a espécie que embasou aquele parecer.
É o relatório. Passo a fundamentar para decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O artigo 28, da Resolução-TSE nº 23.464/2015, aplicável ao exercício financeiro 2016, determina que o partido
político, em todas as suas esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral até
30 de abril do ano subsequente.
Tal obrigatoriedade decorre da própria Constituição Federal, ipsis literis:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a
estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
Compulsando os autos, verifica-se que, até a presente data, o partido político, apesar de regularmente intimado
por este Juízo, nos termos das certidões às fls. 08-v e 12-v, deixou de apresentar a sua respectiva conta anual,
referente ao exercício de 2016 e a procuração constituindo defensor para sua prestação de contas, em
desobediência ao art. 28, XX da Resolução-TSE nº 23.464/2015, o que motiva o julgamento das contas como
não prestadas, nos termos do art. 46, inciso IV, da revogada Resolução-TSE nº 23.464/2015.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica nesse entendimento:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. NÃO
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CONTAS NÃO PRESTADAS. INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL.
1. Somente o Tribunal Superior Eleitoral detém competência para regulamentar o processo eleitoral, não
devendo ser reconhecida validade à instrução que regulamenta o processo de prestação de contas no âmbito de
Tribunal Regional Eleitoral. A unicidade do direito eleitoral em todo o território nacional impede que as Cortes
Regionais, ainda que com induvidosos bons propósitos, editem ato normativo para regulamentar a legislação
vigente. Precedentes.
2. O processo de prestação de contas, a partir da edição da Lei nº 12.034/2009, adquiriu natureza jurisdicional,
sendo obrigatória, portanto, a representação da parte em juízo por advogado devidamente constituído.
3. Nos termos da legislação processual, não sendo atendido o despacho para a regularização da representação
processual pelo autor no prazo determinado, o feito deve ser extinto sem o julgamento do mérito.
4. Nessa hipótese, as contas são reputadas como não apresentadas, pois o resultado do julgamento decorre da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de
capacidade postulatória, que impede o exame do mérito da pretensão deduzida em juízo, quando não sanado no
prazo determinado.
Recurso especial não provido.(RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 213773 - PORTO ALEGRE – RS. Acórdão
de 01/07/2016. Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
19/08/2016, Página 125-126).
III - DISPOSITIVO
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Ante o exposto, nos termos do art. 46, inciso IV, da revogada Resolução-TSE nº 23.464/2015 e em consonância
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Nos termos do art. 48, da Resolução-TSE nº 23.464/2015, fica proibida a representação partidária do
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a sua situação perante
esta Justiça Eleitoral.
Transitado em julgado, adote o cartório eleitoral as providências cabíveis e, após, arquive-se.
Natal/RN, 10 de abril de 2019.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUÍZ ELEITORAL DA 1ª Z.E
PROCESSO Nº: 777-59.2016.6.20.0001
PROCESSO Nº: 777-59.2016.6.20.0001
PROTOCOLO Nº: 87.227/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.986.202/0001-42
DATA ENTREGA: 01/11/2016, ÀS 20:03
ADVOGADO: FRANCISCO CANINDÉ ALVES FILHO – OAB/RN 6.485
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016.
TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE, A CONFIABILIDADE E A CONSISTÊNCIA DAS CONTAS APRESENTADAS. PARECER DO
MPE PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
PRECEDENTES.
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre prestação de contas com movimentação financeira, apresentada
tempestivamente pelo Órgão da Direção Municipal/Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB,
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, na
forma prevista no art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e nos arts. 41 e seguintes da ResoluçãoTSE nº 23.463/2015.
Publicado no DJe o Edital nº 045/2016, disponibilizando à sociedade civil e partidos políticos a análise dos
documentos inerentes a citada prestação de contas, transcorreu o prazo sem que tenha sido apresentado no
cartório eleitoral qualquer manifestação nesse sentido, conforme certidão cartorária às fls. 28.
Instada a se manifestar, a equipe de análise emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalva,
tendo em vista que as irregularidades/impropriedades detectadas na presente prestação de contas, não tiveram
potencial para comprometer a sua análise como um todo.(fls. 34/35).
No mesmo sentido, o representante do Ministério Público eleitoral emitiu parecer se manifestando pela
aprovação das contas com ressalva, ao entendimento de que – de uma forma geral, não foram verificadas
irregularidades que possam conduzir para a rejeição das contas eleitorais apresentadas. (fls. 37/37-v)
É o Relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução TSE n.º 23.463/2015, que regulamenta a Lei n.º 9.504/97, determina a obrigatoriedade de
prestação de contas por parte dos partidos políticos e candidatos nas eleições de 2016.
Tal obrigatoriedade decorre da própria Constituição Federal, ipsis literis:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a
estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
O partido político é pessoa jurídica de direito privado – art. 1º da Lei nº 9.096/95 e deve manter escrituração
contábil de maneira a permitir ao controle social o conhecimento da origem de suas receitas, assim como
também a destinação de suas despesas, como preceitua o art. 30 do mesmo diploma legal.
II.1. – Análise dos Recursos Arrecadados
Compulsando os autos, observa-se que o partido político apresentou as suas contas de campanha,
tempestivamente, em obediência ao Art. 42, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, constantes das peças
exigidas pelo Art. 48 da referida Resolução.
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O Extrato da Prestação de Contas Final foi apresentado e se encontra devidamente assinado pelo Presidente da
representação partidária e pelo profissional de contabilidade, como se demonstra às fls. 03.
As receitas angariadas na modalidade estimada, estão documentadas através dos recibos eleitorais e
correspondentes Termos de Doação, restando comprovado que o partido político contabilizou tais recursos
obtidos, fazendo ainda o seu detalhamento com a descrição, a quantidade, o valor unitário dos bens e/ou dos
serviços executados (fls. 08 a 14), assim como também aquelas provenientes de doação em espécie, tramitaram
regularmente na conta de campanha nº 41.390-9/Agência nº 3698-6 e compõem os extratos bancários,
consolidados e definitivos, conforme demonstrados às fls. 17-19. Assim, vê-se que as informações referentes às
receitas do partido estão em conformidade com os arts. 6º e 14 da Resolução TSE 23.463/2015.
Destaca-se, ainda, que não são constatados recursos de origem não identificada ou fontes vedadas na presente
prestação de contas, em atendimento ao que determina os arts. 25 e 26 da Resolução TSE 23.463/2015.
II.2. – Análise dos Gastos
No que concerne às despesas efetuadas, depreende-se que os gastos realizados pelo partido político foram
declaradas na prestação de contas sob análise, estão previstas no art. 29, VII, da Resolução-TSE nº
23.463/2015 e cujos valores utilizados para o efetivo pagamento tramitaram na supracitada conta bancária de
campanha, estando ainda respaldados pela documentação fiscal às fls. 21/25.
II.3. – Análise da conta bancária.
Analisando-se os extratos bancários apresentados, constata-se que a conta de campanha do partido político foi
aberta na forma prevista no art. 7º da Resolução TSE 23.463/2015, estando as informações deles constantes
(titular, número da conta corrente, número da agência bancária e número do banco) em consonância com os
dados informados no sistema SPCEweb (fls. 17/19).
II.4. Análise das irregularidades detectadas
Extrai-se dos autos ainda que – conforme parecer emitido pela equipe técnica às fls. 34/35, o referido órgão
diretivo municipal deixou de apresentar a esta Justiça Eleitoral, na sua prestação de contas, as peças contábeis
referentes ao Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, além do Parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal – se houver, aprovando ou
não as suas contas eleitorais, em desatenção ao determinado no art. 48, II, da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
Registre-se, também, que regularmente intimado o órgão diretivo municipal para suprir as lacunas detectadas ou,
alternativamente, prestar os esclarecimentos necessários pela omissão, este preferiu permanecer silente,
deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação nesse sentido, conforme certificado pelo
cartório eleitoral às fls. 33.
A ausência de peças contábeis, pode inviabilizar a rotina procedimental dos exames empreendidos nas contas
eleitorais, configurando irregularidade que impede ou dificulta o efetivo exercício da fiscalização pela Justiça
Eleitoral em razão do suprimento de informação ou documentos essenciais ao exame.
Entretanto, no caso vertente, há de se observar que os documentos que deixaram de ser apresentados não
possuem potencial suficiente para desaprovar as contas sub judice ,vez que a partir da análise de outros
documentos e informações extraídas do banco de dados desta Justiça Eleitoral, quando analisados em conjunto,
suprem as lacunas antes apontadas, permitindo, assim, a adequada análise da movimentação financeira de
campanha trazida aos autos pelo órgão diretivo municipal, conduzindo tão somente para uma ressalva nas
contas apresentadas.
Por fim, como bem assinalou o representante ministerial no seu parecer às fls. 37/37-v, as irregularidades
detectadas não se mostram suficientes para conduzir à rejeição das contas, uma vez que, de forma geral, as
exigências previstas na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução-TSE nº 23.463/2015, foram satisfatoriamente
atendidas.
III– DISPOSITIVO
Face ao exposto, não havendo vícios, impropriedades ou irregularidades com condão suficiente para
comprometer a regularidade, a consistência e a confiabilidade das contas e em harmonia com o parecer do
Ministério Público Eleitoral, com base no art. 67, da Resolução-TSE nº 23.464/2015, JULGO APROVADAS AS
CONTAS COM RESSALVAS, referentes às eleições de 2016, apresentadas pelo órgão do diretório municipal do
Partido Trabalhista Brasileiro, em razão da ausência de peças contábeis que deixaram de compor os presentes
autos.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se o representante do MPE e as partes interessadas.
Em não havendo manifestação no prazo legal, certifique o cartório o transcurso do prazo e proceda o
arquivamento destes autos, observadas as cautelas legais.
Natal, 10 de abril de 2019
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
Juiz Eleitoral da 1ª ZE
Processo CMR Nº 96-21.2018.6.20.0001
Processo CMR Nº 96-21.2018.6.20.0001
Mesário Faltoso – Eleições Gerais de 2018
Interessado(a): DEIVISSON COSTA DOS SANTOS, SECRETÁRIO, SEÇÃO 622
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SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAR. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a ausência aos trabalhos no 1º
turno das eleições de 2018 do mesário(a) DEIVISSON COSTA DOS SANTOS, título eleitoral 032253801600,
nomeado(a) para a função de SECRETÁRIO DA SEÇÃO 622, conforme informação de fl. 02.
O(A) mesário(a) foi citado por edital (fl.10), porém, quedou-se inerte, uma vez que a intimação pessoal no
endereço associado à sua inscrição eleitoral que consta no sistema ELO, foi infrutífera conforme certidão de
folha 08-v.
Por ser processo de natureza administrativa, não é obrigatória a intervenção do Parquet Eleitoral.
É o relatório. Passo a decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que o(a) eleitor(a) foi convocado como SECRETÁRIO nas eleições 2018, na seção nº 622, não
comparecendo para trabalhar no primeiro turno.
Citado(a) para justificar a sua ausência, manteve-se inerte conforme certidão (fl.11).
Dispõe o art.120, §2º, do Código Eleitoral (CE), que a Mesa Receptora será composta, preferencialmente, por
eleitores da própria seção e sua convocação será realizada 60 dias antes da eleição. A lei ainda dispõe, nos §3º
e §4º, do mesmo artigo, que o membro nomeado, intimado devidamente pela Justiça Eleitoral, terá um prazo
para comunicar eventual justificativa para a recusa ao serviço, este prazo é de 05 dias.
O art. 124, do CE, que prevê aplicação de penalidade ao membro faltoso da Mesa Receptora, concede também
prazo de 30 dias para que seja informado ao juiz eleitoral sobre o motivo do não comparecimento ao dever
cívico, isto contado do dia da ausência, ou seja, da data da eleição.
Pois bem, o(a) mesário(a) deixou escoar o primeiro prazo do art. 120, § 4º, do CE, que dispunha para recusar a
nomeação pela Justiça Eleitoral, bem assim, deixou escoar o segundo prazo concedido pela lei para que
justificasse a falta no dia da eleição, tendo mais uma vez desrespeitado a ordem judicial que lhe convocava a
prestar uma obrigação eleitoral.
No caso em tela, mesmo após citado(a) para se justificar, manteve-se inerte o(a) eleitor(a), impondo-se assim a
aplicação da penalidade administrativa.
Sobre a questão, o artigo 124 do CE dispõe que o membro da mesa receptora ausente, que não apresentar
justificativa ao Juiz Eleitoral até trinta dias após a Eleição, incorrerá em multa de meio a um salário mínimo.
Entretanto, o artigo 7º, inciso IV CF/88, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Resolvendo a
questão, a Resolução TSE 21.538/2003, em seu artigo 85, determina que “a base de cálculo para aplicação das
multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução, será o último
valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com
as regras de atualização dos débitos para com a União.”
Explico que a Unidade Fiscal de Referência (UFIR), instituída pela Lei n.º 8.383/91, foi extinta pela MP n.º 1.97367/2000, tendo sido sua última reedição (MP n.º 2.176-79/2001) convertida na Lei n.º10.522/2002, e seu último
valor é R$1,0641.
Destarte, considerando o fato, aplica-se o fator máximo (33,02) ao caso concreto, o que faz resultar no valor de
R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos).
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONDENO o(a) mesário(a) DEIVISSON COSTA DOS SANTOS, título eleitoral
032253801600, ao pagamento de multa no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), tendo em
vista a ausência de apenas um turno, nas eleições de 2018, a ser recolhido mediante Guia de Recolhimento da
União – GRU.
Publique-se. Registre-se. Considere-se intimado(a) o(a) eleitor(a) faltoso(a) através da publicação do DJE.
Após o trânsito em julgado desta decisão (prazo de 3 dias), DETERMINO o lançamento do ASE 264,
complementando-se o registro com o número dos autos deste processo, bem como proceda-se a anotação no
sistema ELO para que não se convoque tal eleitor para pleitos futuros e, tendo em vista, o baixo valor da multa
aplicada não ser executável pela Fazenda Nacional, arquivem-se os autos com baixa no SADP.
Sendo satisfeito o pagamento da multa pelo mesário(a), após o arquivamento dos autos, registre-se o ASE
respectivo no cadastro nacional de eleitores, inserindo-se tal informação no respectivo protocolo destes autos no
SADP.
Natal/RN, 10 de abril de 2019.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUIZ ELEITORAL DA 1ª Z.E
DECISÕES E DESPACHOS
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PA n.º 4-09.2019.6.20.0001 - (Protocolo SADP n.º 497/2019)
AUTOS: PA n.º 4-09.2019.6.20.0001 - (Protocolo SADP n.º 497/2019)
Assunto:Eleições 2018 – PROMOÇÃO DE DESORDEM NOS TRABALHOS ELEITORAIS – PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
Reclamante: DAENE SILVA DE MORAIS LIMA
Reclamado: AURILENE FREIRE DA SILVA AGUIAR
Advogado:
JULIANO RAMALHO CAVALCANTI - OAB/RN Nº 9985
JOÃO VICTOR PEREIRA DE MEDEIROS – OAB/RN Nº 7333
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Processo Administrativo nº 4-09.2019.6.20.0001 instaurado pela 1ª Zona Eleitoral da Natal, para
apuração de eventual ocorrência de crime eleitoral cometido pela Sra. AURILENE FREIRE DA SILVA AGUIAR,
que teria provocado tumulto e proferido insultos, incorrendo, em tese, no crime previsto no art. 296 do Código
Eleitoral.
Em audiência preliminar realizada no dia 20/03/2019 (fl. 27), o representante do Ministério Público ofertou uma
de transação penal no valor de um salário mínimo. Todavia, a proposta fora recusada pela ré, que alegou não ter
praticado os fatos narrados na ata da seção eleitoral e que, provavelmente, fora confundida pela Presidente da
Mesa receptora.
Com vista dos autos, o Promotor Eleitoral, em seu parecer de fl. 29, alegou que “os registros são contraditórios,
uma vez que primeiro se atribuiu a autoria do fato a outra eleitora, sendo depois realizada uma retificação”.
Acrescenta que “[…] seria improdutivo requisitar a instauração de um inquérito policial para investigar o fato, com
inquirição de testemunhas, acareações e reconhecimento pessoal, consideradas as demais atribuições da polícia
federal. A providência, por outro lado, contrariariam os critérios orientadores dos Juizados Especiais
estabelecidos no art. 2º da Lei nº 9.099/1995”.
Em face disso, o Parquet requereu o arquivamento do processo, com fundamento no art. 28 do Código de
Processo Penal c/c os arts. 76. caput e 92 da Lei nº 9.099/1995.
É o relatório.
Decido.
As provas até então produzidas, as quais foram sopesadas pelo Parquet, não demonstram, com total segurança,
a autoria do crime, uma vez que os registros são contraditórios, tendo sido atribuída a autoria a uma eleitora,
sendo, posteriormente, realizada a retificação indicando-se a Sra. AURILENE FREIRE DA SILVA AGUIAR.
Diante disso, entendo que não há lastro probatório mínimo e, por consequência, inexiste justa causa para o
prosseguimento do processo.
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, ressalvando-se a possibilidade de
reabertura do feito, na eventualidade de surgirem novos elementos que possam elucidar o ocorrido.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao representante do Ministério Público. Considerem-se intimada a Sra. AURILENE FREIRE DA SILVA
AGUIAR habilitados nos autos, quando da audiência ocorrida em 20.03.2019.
Após o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento, observadas as cautelas legais.
Natal/RN, 09 de abril de 2019.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
Juiz Eleitoral da 1ª Zona – Natal/RN

03ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Ação Pena nº 31-20.2018.6.20.0003
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Cynara Monique Costa
DECISÃO
Vistos etc.
O Ministério Público, através de seu representante legal, ofereceu denúncia contra Cynara Monique Costa,
devidamente qualificada, dando-o como incurso nas sanções do art. 289, do Código Eleitoral.
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Citada, mediante edital, para apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, o prazo
decorreu "in albis" (certidão de fl. 18).
É o que importa relatar. Decido.
Estabelece o art. 366, do Código de Processo Penal que se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos
do art. 312, do mesmo diploma legal.
Assim sendo, uma vez citada por edital e deixando o acusado de comparecer a juízo, tampouco constituir
advogado, hão de ser, em relação o mesmo, suspensos o processo e o curso da prescrição, de acordo com o
que prescreve o art. 366, do CPP.
Considerando-se, entretanto, que a prescrição não pode ser suspensa indefinidamente, pois isto equivaleria a
tornar o delito imprescritível, determino a suspensão da prescrição pelo prazo de 12 (doze) anos, tendo em vista
que para o delito do art. 289, do Código Eleitoral, a pena máxima é de 5 (cinco) anos.
Ante o exposto, determino a suspensão do processo e do curso da prescrição, este, pelo prazo de 12 (doze)
anos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Natal/RN, 02 de abril de 2019.
GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA
Juiz Eleitoral da 3ª Zona

EDITAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 87-19.2019.6.20.0003
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
MUNICÍPIO: NATAL
EDITAL nº 17/2019
(NOTIFICAÇÃO)
De ordem do Exmo. Sr. Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra, MM. Juiz Eleitoral da 3ª Zona – Natal, Estado do
Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital, ou dele tiverem conhecimento, que tramita por esta Zona
Eleitoral o processo acima caracterizado, sendo o presente para NOTIFICAR O PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA, para apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena destas serem julgadas não
prestadas, a Prestação de Contas anuais – exercício 2012 do DIRETÓRIO DO PRP DO MUNICÍPIO DE NATAL,
nos termos da Resolução TSE nº 21.841/2004 (peças legais – mérito), da Resolução TSE nº 23.546/2017 (rito
processual) e da Resolução TRE nº 24/2013 (constituição de advogado), sob pena de as contas serem julgadas
não prestadas.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Eleitoral de Natal, Av. Rui Barbosa, 215, Tirol – Natal/RN – CEP.: 59.015-590. Tel.: (84)
4006-5861.
Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros
Chefe de Cartório da 3ª Zona
EDITAL N.º 018/2019 - 3ªZE
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a), Dr(a). Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra, MM. Juiz(a) desta 3ª Zona
Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e §§1º e 2º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que os Balanços Patrimoniais
e as Demonstrações de Resultado do Exercício das prestações de contas dos partidos políticos abaixo
relacionados, referentes ao exercício de 2017, foram apresentados a este Juízo e se encontram no Cartório
Eleitoral da 3ª Zona, disponíveis para exame e extração de cópias, sem ônus para a Justiça Eleitoral, por
qualquer interessado, mediante prévia identificação.
Partido Político
Município
Protocolo
Partido da Mulher Brasileira
Natal
6722/2018
Movimento Democrático Brasileiro
Natal
4498/2019
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, pelo prazo de 15(quinze)
dias. Dado e passado neste município de Natal, ao(s) dez dia(s) do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove
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(10/04/19). Eu, Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros, Chefe de Cartório da 3ª Zona, digitei o presente
edital, e assino DE ORDEM do(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.
Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros
Chefe de Cartório da 3ª Zona

04ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

AÇÃO PENAL N. º 74-85.2017.6.20.0004
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: JOSÉ WELLINGTON DE CARVALHO
ADVOGADO(A): MARCOS JOSÉ MARINHO JUNIOR - OAB/RN 4127
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
O Ministério Público Eleitoral, por intermédio do Promotor de Justiça Eleitoral, ofereceu denúncia em face de
JOSÉ WELLINGTON DE CARVALHO, qualificado nos autos, imputando ao réu as condutas tipificadas nos
artigos 289 e 353 do Código Eleitoral.
Narra a Denúncia que em janeiro de 2013, no município de Natal/RN, o denunciado inscreveu-se
fraudulentamente como eleitor na 4ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, fazendo uso de
documento falso (fls. 02/05).
Ainda segundo a Denúncia, foi constatado pelo Tribunal Superior Eleitoral que o réu possuía duas inscrições
eleitorais (031706561686 e 033766251686), por meio de batimento biométrico, onde se verificou a coincidência
de oito das dez digitais nas duas inscrições.
Foi apurado que, utilizando-se de carteira de identidade ideologicamente falsa, o denunciado requereu sua
primeira inscrição eleitoral, em 15/01/2013, realizando a revisão biométrica da mesma em 12/12/2013. Na data
de 29/01/2016, o denunciado requereu uma segunda inscrição, apresentando seus documentos verdadeiros,
caracterizando a duplicidade de inscrições.
Acompanhou a Denúncia o Inquérito Policial n.º 3-83.2017.6.20.0004, em apenso.
Recebida a Denúncia (fls. 07/08), o denunciado foi regularmente citado (fl. 22), tendo apresentado resposta
escrita (fl. 47), na qual solicitou a designação de audiência de instrução para esclarecer as acusações a ele
imputadas.
Uma vez que não se encontravam presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária,
previstas nos incisos de I a IV do art. 397 do Código de Processo Penal, foi determinado o prosseguimento do
feito com designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 49/50).
Não foram arroladas testemunhas e o interrogatório do réu se deu em 1º de agosto de 2018, por recurso
audiovisual (DVD de fl. 71).
Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, argumentando ser
inconteste que o réu utilizou documentos civis falsos para requerer seu alistamento eleitoral perante a 4ª Zona
Eleitoral, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos nos arts. 289 e 353
do Código Eleitoral (fls. 74/79).
Por seu turno, a defesa alegou que o acusado não praticou os crimes narrados na inicial e que alguém se
passou pelo mesmo para cometer os crimes. Ao final, requereu a absolvição do réu (fl. 84).
É o relatório. Decido
II – FUNDAMENTAÇÃO
Encerrada a instrução processual, estando o feito pronto para julgamento, impõe-se o exame sobre as provas
produzidas, a fim de serem valoradas as pretensões do Ministério Público e, em contrapartida, as que resultaram
da defesa, de modo a ser realizada, diante dos fatos que ensejaram a presente persecução criminal, a prestação
jurisdicional do Estado.
No caso em tela, o acusado José Wellington de Carvalho, utilizando-se de identidade ideologicamente falsa,
inscreveu-se fraudulentamente na 4ª Zona Eleitoral em 15 de janeiro de 2013, tendo recebido a inscrição
eleitoral n.º 031706561686. Referida inscrição foi atualizada em 12/12/2013, quando da revisão do eleitorado do
Município de Natal, mediante inserção dos dados biométricos do eleitor.
Em 29/01/2016, o denunciado requereu uma segunda inscrição, apresentando seus documentos verdadeiros,
tendo recebido o título de n.º 033766251686. Nessa oportunidade, também foram coletados seus dados
biométricos.
A apuração do presente caso teve início através de coincidência biométrica das duas inscrições, detectada pelo
Tribunal Superior Eleitoral, identificando serem os eleitores a mesma pessoa, o que de fato restou demonstrado
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nos autos da DPI n.º 67-30.2016.6.20.0004 (fls. 03/49 do IP), no qual foi determinado o cancelamento da
primeira inscrição.
Durante a investigação policial, foi comprovado que a identidade, apresentada quando do requerimento da
primeira inscrição eleitoral, baseou-se em certidão de nascimento falsa, já que o Cartório de Princesa Isabel/PB
informou não constar o referido registro em seus livros, conforme certidão negativa de nascimento (fl. 104 do IP).
Percebe-se, portanto, que há uma satisfação plena dos requisitos objetivos e subjetivos dos tipos criminosos
imputados ao referido acusado e descritos na peça acusatória vestibular, senão vejamos:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa”
Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 348 a
352:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins
eleitorais:
Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.
§ 1º Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.
§ 2º Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal inclusive
Fundação do Estado.
As condutas atribuídas ao réu encontram sua moldura no artigo 289 do Código Eleitoral, que é um tipo penal
congruente, pois não tem elemento subjetivo relativo a um especial fim de agir ou, para a doutrina tradicional,
não há dolo específico, mas apenas o genérico. Desse modo, para a configuração do delito é necessária apenas
a mera inserção dos dados falsificados no Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE - sobretudo consciente
da utilização de documento ideologicamente falso (RG), o que faz incidir também na conduta prevista no art. 353
do Código Eleitoral.
Consoante jurisprudência e doutrina, o tipo do art. 289 do Código Eleitoral é classificado como crime formal, cuja
consumação se dá independentemente da obtenção de resultado, de modo que, para sua consumação, basta a
mera declaração de dados fraudulentos à Justiça Eleitoral (Cf. SUZANA DE CAMARGO GOMES, In Crimes
Eleitorais. 4. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 93).
Desse modo, a obtenção da qualidade de eleitor de determinada circunscrição territorial, o exercício do voto ou a
obtenção de registro de candidatura constitui exaurimento do crime em questão.
Na seara eleitoral, a boa-fé e a confiança assumem especial realce, dado ser fundamental para a crença nas
instituições democráticas, que as práticas e os atos eleitorais sejam realizados dentro da mais absoluta lisura e
autenticidade, com um único direito de voto.
Nesse diapasão, a conduta do eleitor deve ser pautada na legalidade, moralidade e lisura, qualidades
inobservadas no caso em tela, que, ao contrário, apontam o acusado como autor das condutas típicas de utilizar
documento público (RG), ideologicamente falso, para requerer inscrição eleitoral.
A conduta do réu também se enquadra no crime previsto no art. 353 do Código Eleitoral, que se revela pela ação
de fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 348 a 352 do CE.
Para Suzana de Camargo Gomes, esse tipo delitivo ocorre com o uso de documento público ou particular,
material ou ideologicamente falso, bem como daqueles que lhe são equiparados (Cf. GOMES, Suzana de
Camargo. Crimes Eleitorais. 4. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 286).
Ainda de acordo com a citada autora:
A utilização do documento deve ser realizada na esfera eleitoral, o que implica dizer, para a caracterização da
conduta deve o agente apresentar, utilizar, empregar o documento em alguma fase do processo eleitoral, seja no
alistamento, no registro de candidatura ou de diretórios de partidos políticos junto à Justiça Eleitoral, ou ainda, na
propaganda eleitoral, na votação, apuração ou diplomação. (Cf. GOMES, Suzana de Camargo. Crimes Eleitorais.
4. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 286/287)
O elemento subjetivo do tipo é o dolo específico, que consiste na vontade livre e consciente de utilizar
documento com ciência de sua falsidade, com o objetivo de causar repercussão no processo eleitoral.
“A consumação ocorre no primeiro momento de utilização do documento falsificado, ainda que desse atuar não
decorra qualquer resultado lesivo.” (Cf. SUZANA DE CAMARGO GOMES, In Crimes Eleitorais. 4. ed. São Paulo:
RT, 2010, p. 287).
A materialidade restou demonstrada por meio dos seguintes elementos de prova: Requerimentos de Alistamento
Eleitoral – RAE (fls. 80/89 do IP), documento de identidade (fl. 82 do IP), certidão negativa de nascimento
subscrita pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Princesa Isabel/PB (fl. 104 do IP), Certidão de
Nascimento do denunciado (fl. 86 do IP), informações prestadas pelo 5º Ofício de Registro Civil das Pessoas
Naturais e Tabelionato de Notas da Comarca de Natal (fls. 91/92 do IP), informação de ocorrência de
coincidência de dados biométricos (fl. 04/07 do IP), espelhos de consulta de dados do eleitor (fls. 06/07 do IP),
documento de análise de coincidência (fl. 05 do IP) e Laudo de Perícia Papiloscópica elaborado pela Polícia
Federal (fls. 106/117 do IP).
A autoria, apesar da negativa do acusado, restou comprovada, pois o acusado requereu as duas inscrições, uma
vez que coincidem oito digitais na comparação dos dois requerimentos de alistamento eleitoral, sendo impossível
que sejam de pessoas distintas. Informação também confirmada pelo Laudo de Perícia Papiloscópica elaborado
pela Polícia Federal (fls. 106/111 do IP).
Do exame dos autos, depreende-se que a hipótese não suscita maiores dúvidas. Isso porque a autoria é certa e
induvidosa e a materialidade encontra-se sobejamente demonstrada nos autos.
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III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e, em consequência, CONDENO o réu JOSÉ
WELLINGTON DE CARVALHO, como incurso nas penas dos artigos 289 e 353 da Lei n.º 4.737/1965 - Código
Eleitoral c/c o artigo 69 do Código Penal.
1 – DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal),
passo a dosar a sanção penal do acusado, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.
1) antecedentes: entendidos como a vida pregressa do réu em matéria penal. São bons, já que não responde à
ação penal diversa e não fora condenado em processo anterior;
2) conduta social: entendida como o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da
escola e da vizinhança. Não há maiores informações;
3) personalidade: entendida como caracteres exclusivos do denunciado, derivados de sua herança psicogenética
e das ofertas do meio em que viveu e em que vive. Deve ser tida com boa, pois não há nos autos referências
negativas a tal respeito;
4) motivos do crime: entendidos como os precedentes que levaram à prática do delito. Voltados a fraudar o
processo eleitoral;
5) circunstâncias do crime: entendidos como os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo,
embora envolvam o delito. Não são desabonadores, pois inerentes ao crime;
6) consequências do crime: entendidas como o mal causado por ele e que transcende o resultado típico. Não
ocorreram outras consequências, além das intrinsecamente relacionadas ao tipo;
7) comportamento da vítima: entendido como a atuação desta em favor da prática do delito. Noto nos autos que
não houve contribuição neste sentido, já que a vítima é a sociedade, em razão da fé pública violada;
8) culpabilidade do agente: entendida, em sentido lato, como o grau de reprovação social que o crime e o autor
merecem. É desfavorável, pois restou comprovado que o réu agiu dolosamente no intuito de fraudar o sistema
eleitoral, afrontando, por conseguinte, o sistema democrático nacional.
A pena prevista para o crime capitulado no artigo 289 do Código Eleitoral é de reclusão até cinco anos e
pagamento de 5 a 15 dias-multa, já o artigo 353 prevê a mesma pena cominada à falsificação ou à alteração,
que remete ao crime do artigo 348 do CE, cuja pena é reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30
dias-multa.
Assim, analisadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção
dos crimes fixar as penas-base para cada um dos crimes no mínimo legal em: 1(um) ano de reclusão e
pagamento de 5 (cinco) dias-multa para o crime do art. 289 e 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
para o crime do art. 353, considerando o que dispõe o artigo 284 do Código Eleitoral: “Sempre que este Código
não indicar o grau mínimo, entende-se que ele será de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a
de reclusão.”
Penas definitivas (artigos 69 e 71 do Código Penal e circunstâncias específicas da Parte Especial): Há
reconhecimento da ocorrência de concurso material dos crimes. Sendo assim, somando-se as penas de cada
crime, resulta a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Tratando-se de delitos em que a multa é aplicada simultaneamente à pena privativa de liberdade, fixo o valor do
dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato, devidamente atualizado quando do
pagamento, devendo ser paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença,
tendo em conta a situação financeira do réu (art. 286, §1º, do CE).
2 – DO REGIME DE CUMPRIMENTO
Considerando-se que a pena é inferior a 4 anos, sendo o réu primário e que as circunstâncias judiciais são-lhe
favoráveis, estabeleço o regime aberto como sendo o adequado ao cumprimento inicial da pena, fazendo-o em
conformidade com o art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal.
3 – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
De acordo com os artigos 59, IV, e 44 do Código Penal, considerando-se a quantidade de pena aplicada de 03
anos, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, que as circunstâncias judiciais são
favoráveis ao réu e que este exerce atividade como comerciante, substituo a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito, qual seja:
- Prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46, §§ 3º e 4º, do CP, pelo período da pena fixada,
mediante atribuição de tarefas gratuitas ao sentenciado, conforme suas aptidões, e que serão cumpridas à razão
de uma hora de tarefa por dia de condenação, por 07 (sete) horas semanais, indicada a instituição beneficente e
fixado o modo de cumprimento, em sede de execução penal, de forma a não prejudicar sua jornada normal de
trabalho.
É facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 46, § 4º, do CP), nunca inferior à
metade da pena privativa de liberdade fixada, se dispensar mais horas-dia na execução das tarefas a que estiver
obrigado.
4 – DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
Não há impedimento ao direito de recorrer em liberdade, máxime porque não concedido o regime fechado.
5 – PROVIMENTOS FINAIS
Com o trânsito em julgado da sentença:
a) Preencha-se o boletim estatístico, encaminhando-o ao setor de estatísticas criminais do Instituto Técnico e
Científico de Polícia do Estado, bem como à Superintendência da Polícia Federal nesta Capital (art. 809 do
CPP);
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b) Anote-se no Cadastro Eleitoral o Código ASE para suspensão dos direitos políticos do condenado, consoante
art. 15, III, da Constituição Federal;
c) Extraiam-se as peças necessárias à execução das penas.
Sem custas, na forma de lei.
Publique-se, registre-se e intimem-se o Ministério Público e o réu pessoalmente e pelo DJE o advogado
constituído deste (artigos 364 do CE e 201, § 2º, 392, II, e 370, § 4º, todos do CPP).
Cumpra-se com as cautelas legais, arquivando-se em seguida.
Natal/RN, 5 de abril de 2019.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
EDITAIS

EDITAL Nº 016/2019
RELAÇÃO DE ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
A MM. Juíza da 4ª Zona de Natal/RN, Dra. Sulamita Bezerra Pacheco de Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra afixada no
Cartório Eleitoral da 4ª Zona, nos termos dos arts. 17 e 18 da Resolução 21.538-TSE, relação contendo os
nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram alistamento e transferência no período de
15/03/2019 a 31/03/2019. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois
mil e dezenove. Eu, Eraldo Morais de Macedo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital que é
subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº 017/2019
COMUNICAÇÃO DE PRAZOS DO CRONOGRAMA DE PROCESSAMENTO DE RELAÇÕES DE FILIADOS
A M.M.ª Juíza da 4ª Zona de Natal/RN, Dra. Sulamita Bezerra Pacheco de Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, acerca do Cronograma e
respectivos prazos para processamento das relações de filiados a que os diretórios e comissões provisórias
municipais dos partidos políticos de Natal/RN devem obedecer e cumprir, de acordo com o Ofício-Circular n.º
07/2019-CRE/RN e o Provimento n.º 04/2019 – CGE (Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral).
CRONOGRAMA PARA TRATAMENTO DOS DADOS SOBRE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
PROCEDIMENTO
PERÍODO
Último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos 12 de abril de 2019
políticos via Internet.
Identificação das duplicidades de filiação.
13 a 16 de abril de 2019
Divulgação das duplicidades de filiação.
22 de abril de 2019
Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados.
Início da contagem do prazo para resposta nos processos de duplicidade
de filiação.
Geração das notificações para partidos e filiados envolvidos em
duplicidade
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos 13 de maio de 2019
envolvidos.
Data limite para decisão das situações sub judice.
23 de maio de 2019
Data limite para registro das decisões no sistema.
03 de junho de 2019
E para que ninguém alegue desconhecimento ou ignorância, determinou a MM.ª Juíza que fosse publicado o
presente edital no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) e no mural deste Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta
cidade de Natal, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, Eraldo Morais de Macedo,
Chefe da 4ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pela M.M.ª Juíza Eleitoral.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
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EDITAL Nº 015/2019
INTIMAÇÃO DE ELEITOR
A M.M. Juíza da 4ª Zona de Natal/RN, Dra. Sulamita Bezerra Pacheco de Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que por este fica INTIMADO
a eleitora, abaixo elencada, para tomar ciência da sentença proferida nos autos dos respectivos processos de
Composição de Mesa Receptora, que determinou a aplicação da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral,
correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), a ser paga no prazo máximo de 30 (trinta)
dias.
NOME DO ELEITOR
PROCESSOS
Fabiana Juliana Santos de Carvalho Macedo
CMR n.º 51-08.2018.6.20.0004
Dado e passado nesta cidade de Natal, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu,
Eraldo Morais de Macedo, Chefe da 4ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pela
M.M. Juíza Eleitoral.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral

23ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº 2-70.2019.6.20.0023
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES 2018
PROTOCOLO Nº 1.056/2019
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB – OURO BRANCO/RN
REQUERENTE: VICTOR HUGO DE ASSIS CRUZ, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PRB
REQUERENTE: WENDELL FERREIRA DE SOUZA, TESOUREIRO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PRB
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha 2018 em que, decorrido o prazo legal sem que as
contas fossem apresentadas, o Cartório Eleitoral citou o grêmio político em tela para sanar tal omissão em 03
(três) dias, decorrido in albis o prazo dado.
O Cartório Eleitoral acostou certidão informando não haver extratos bancários eletrônicos disponibilizados dentro
do período de campanha, não haver conta bancária aberta em nome do partido e a inocorrência de repasse de
recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela julgamento das contas como não prestadas (fl.
13).
É o breve relatório. DECIDO
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias.
Ademais, consoante estabelece o art. 52, § 1º, II, da citada Resolução TSE, havendo segundo turno, devem
prestar contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente
aos dois turnos, os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno.
No presente caso, o órgão diretivo municipal se encontrava vigente após o termo inicial para a realização das
convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a obrigação de prestar contas de campanha.
Nessa linha de intelecção, diante da inatividade da direção municipal, foram os responsáveis devidamente
citados para tanto (fl. 15/16), deixando escoar in albis o prazo (fl.17), caracterizando, pois, a omissão.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos acima aduzidos:
a) declaro NÃO PRESTADAS as contas de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 do partido em
epígrafe;
b) SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 17 de novembro de 2018, consoante o art. 83,
II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017;
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c) SUSPENDO o registro/anotação do órgão diretivo municipal em testilha, com supedâneo no preceptivo legal
supramencionado.
Publique-se no DJE. Registre-se.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se à Seção de Jurisprudência, Legislação e Dados Partidários - SJDP do TRE/RN para fins de
anotação da suspensão do órgão partidário, conforme orientação da Portaria GP nº 208 de 24 de agosto de
2018.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do FP
enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.
Caicó, 09 de abril de 2019.
José Vieira de Figueiredo Júnior
Juiz Eleitoral
EDITAIS

EDITAL N.º 15/2019 23ª ZE
De ordem do Senhor José Vieira de Figueredo Júnior, Juiz Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral
do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 59 da
Res. TSE n 23.553/2017, que os órgãos partidários municipais abaixo indicados apresentaram Prestação de
Contas referentes às Eleições Gerais de 2018, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a
contar da publicação do presente edital, apresentar impugnação que deve ser feita em petição fundamentada
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
MUNICÍPIO
PARTIDO
RESPONSÁVEL/CARGO
JARDIM DO SERIDÓ
PP
MAGNO CESAR DOS SANTOS SOARES/ PRESIDENTE
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo de 03 (três)
dias para impugnação. Dado e passado neste município de Caicó, aos 10 dias do mês de abril, do ano de dois
mil e dezenove (10/04/2019). Eu, _______ Almerinda Roseane Almeida, Técnica Judiciária, em exercício nesta
23ª zona eleitoral, digitei-o, sendo assinado pela chefe de cartório.
KARINA FLÁVIA PEDROSA SANTOS
Chefe do Cartório

25ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas
Prestação de Contas nº: 170-37.2017.6.20.0025
Protocolo nº 97.809/2017
Requerente: Abel Venâncio do Vale.
Advogado: Dr. Pedro Henrique Dantas da Rocha – OAB/RN nº 9.091 e outros.
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato, referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
A unidade técnica do Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe
a Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, atestando não ter se verificado nenhuma
impropriedade ou irregularidade, pelo que opinou pela aprovação da prestação de contas do(a) candidato(a) em
epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão do Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o brevíssimo Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
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Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições Municipais de 2016.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, quais
sejam: Lei n° 9.504/1997 e Res. TSE n° 23.463/2015, razão pela qual o Ministério Público opinou pela sua
aprovação.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral com o auxílio de
sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral não foi detectado nenhuma irregularidade
nas contas em análise.
Isto posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público e, em conformidade com o parecer cartorário, julgo
aprovadas, nos termos do art. 68, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015, as contas do(a) Senhor(a) Abel Venâncio
do Vale, candidato(a) ao cargo de vereador em Caicó - RN, referente às Eleições Municipais de 2016.
Registre-se. Publique-se para fins de intimação.
Notifique-se o Ministério Público.
Atualize-se o Sistema de Informações de Contas – SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caicó - RN, 09 de abril de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Prestação de Contas
Prestação de Contas nº: 7-86.2019.6.20.0025
Protocolo nº: 2.283/2019
Órgão Partidário Inadimplente: PMB.
SENTENÇA
Trata-se de Inadimplência de Prestação de Contas da Direção Municipal em Caicó – RN da agremiação
partidária em epígrafe, referente às Eleições Municipais de 2016, comunicada pela unidade cartorária desta 25ª
ZE – RN.
Não houve recebimento de recursos que tratam os artigos 25 e 26 da Resolução TSE nº 23.463/15, bem como
não houve recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, conforme documentos de fls. 03/04.
Devidamente citada, nas pessoas de seu Presidente e Tesoureiro, a direção municipal inadimplente permaneceu
inerte, fls. 07.
Instado a se pronunciar, o Órgão do Ministério Público opinou pelo julgamento das contas do órgão partidário
inadimplente como não prestadas, fls. 09.
É o brevíssimo Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Inadimplência de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições
Municipais de 2016.
O Art. 45 da Resolução TSE nº 43.463/2015 dispôs que todos os candidatos e partidos políticos em todas as
esferas devem prestar contas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
No caso dos autos, mesmo após devidamente citada, a direção partidária municipal em Caicó – RN permaneceu
omissa ante sua obrigação de apresentar sua prestação de contas de campanha à Justiça Eleitoral.
Isto posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público, julgo como NÃO PRESTADAS as contas de
campanha – Eleições Municipais de 2016 da Direção Municipal em Caicó – RN do Partido da Mulher Brasileira PMB, nos termos do art. 45, § 4º, VI, da Resolução TSE nº 23.463/2015 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Comunicar as direções nacionais e estaduais da órgão partidário acerca da suspensão de cotas do fundo
partidário, em atenção ao disposto art. 73, II, da Resolução supracitada.
Registre-se. Publique-se. Intime-se pessoalmente o candidato inadimplente.
Intime-se o Ministério Público.
Atualize-se o Sistema de Informações de Contas – SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caicó - RN, 09 de abril de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Prestação de Contas
Prestação de Contas nº: 7-86.2019.6.20.0025
Protocolo nº: 2.283/2019
Órgão Partidário Inadimplente: PMB.
SENTENÇA
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Trata-se de Inadimplência de Prestação de Contas da Direção Municipal em Caicó – RN da agremiação
partidária em epígrafe, referente às Eleições Municipais de 2016, comunicada pela unidade cartorária desta 25ª
ZE – RN.
Não houve recebimento de recursos que tratam os artigos 25 e 26 da Resolução TSE nº 23.463/15, bem como
não houve recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, conforme documentos de fls. 03/04.
Devidamente citada, nas pessoas de seu Presidente e Tesoureiro, a direção municipal inadimplente permaneceu
inerte, fls. 07.
Instado a se pronunciar, o Órgão do Ministério Público opinou pelo julgamento das contas do órgão partidário
inadimplente como não prestadas, fls. 09.
É o brevíssimo Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Inadimplência de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições
Municipais de 2016.
O Art. 45 da Resolução TSE nº 43.463/2015 dispôs que todos os candidatos e partidos políticos em todas as
esferas devem prestar contas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
No caso dos autos, mesmo após devidamente citada, a direção partidária municipal em Caicó – RN permaneceu
omissa ante sua obrigação de apresentar sua prestação de contas de campanha à Justiça Eleitoral.
Isto posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público, julgo como NÃO PRESTADAS as contas de
campanha – Eleições Municipais de 2016 da Direção Municipal em Caicó – RN do Partido da Mulher Brasileira PMB, nos termos do art. 45, § 4º, VI, da Resolução TSE nº 23.463/2015 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Comunicar as direções nacionais e estaduais da órgão partidário acerca da suspensão de cotas do fundo
partidário, em atenção ao disposto art. 73, II, da Resolução supracitada.
Registre-se. Publique-se. Intime-se pessoalmente o candidato inadimplente.
Intime-se o Ministério Público.
Atualize-se o Sistema de Informações de Contas – SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caicó - RN, 09 de abril de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Prestação de Contas
Prestação de Contas nº: 2-64.2019.6.20.0025
Protocolo nº: 2.278/2019
Órgão Partidário Inadimplente: PSC.
SENTENÇA
Trata-se de Inadimplência de Prestação de Contas da Direção Municipal em Caicó – RN da agremiação
partidária em epígrafe, referente às Eleições Municipais de 2016, comunicada pela unidade cartorária desta 25ª
ZE – RN.
Não há indícios de recebimento de recursos que tratam os artigos 25 e 26 da Resolução TSE nº 23.463/15, bem
como não houve recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, conforme documentos de fls. 03/04.
Devidamente citada, nas pessoas de seu Presidente e Tesoureiro, a direção municipal inadimplente permaneceu
inerte, fls. 07.
Instado a se pronunciar, o Órgão do Ministério Público opinou pelo julgamento das contas do órgão partidário
inadimplente como não prestadas, fls. 09.
É o brevíssimo Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Inadimplência de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições
Municipais de 2016.
O Art. 45 da Resolução TSE nº 43.463/2015 dispôs que todos os candidatos e partidos políticos em todas as
esferas devem prestar contas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
No caso dos autos, mesmo após devidamente citada, a direção partidária municipal em Caicó – RN permaneceu
omissa ante sua obrigação de apresentar sua prestação de contas de campanha à Justiça Eleitoral.
Isto posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público, julgo como NÃO PRESTADAS as contas de
campanha – Eleições Municipais de 2016 da Direção Municipal em Caicó – RN do Partido Social Cristão - PSC,
nos termos do art. 45, § 4º, VI, da Resolução TSE nº 23.463/2015 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Comunicar as direções nacionais e estaduais da órgão partidário acerca da suspensão de cotas do fundo
partidário, em atenção ao disposto art. 73, II, da Resolução supracitada.
Registre-se. Publique-se. Intime-se pessoalmente o candidato inadimplente.
Intime-se o Ministério Público.
Atualize-se o Sistema de Informações de Contas – SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caicó - RN, 09 de abril de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
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Prestação de Contas
Prestação de Contas nº: 9-56.2019.6.20.0025
Protocolo nº: 2.285/2019
Órgão Partidário Inadimplente: PT.
SENTENÇA
Trata-se de Inadimplência de Prestação de Contas da Direção Municipal em Caicó – RN da agremiação
partidária em epígrafe, referente às Eleições Municipais de 2016, comunicada pela unidade cartorária desta 25ª
ZE – RN.
Não há indícios de recebimento de recursos que tratam os artigos 25 e 26 da Resolução TSE nº 23.463/15, bem
como não houve recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, conforme documentos de fls. 03/04.
Devidamente citada, nas pessoas de seu Presidente e Tesoureiro, a direção municipal inadimplente permaneceu
inerte, fls. 07.
Instado a se pronunciar, o Órgão do Ministério Público opinou pelo julgamento das contas do órgão partidário
inadimplente como não prestadas, fls. 09.
É o brevíssimo Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Inadimplência de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições
Municipais de 2016.
O Art. 45 da Resolução TSE nº 43.463/2015 dispôs que todos os candidatos e partidos políticos em todas as
esferas devem prestar contas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
No caso dos autos, mesmo após devidamente citada, a direção partidária municipal em Caicó – RN permaneceu
omissa ante sua obrigação de apresentar sua prestação de contas de campanha à Justiça Eleitoral.
Isto posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público, julgo como NÃO PRESTADAS as contas de
campanha – Eleições Municipais de 2016 da Direção Municipal em Caicó – RN do Partido dos Trabalhadores PT, nos termos do art. 45, § 4º, VI, da Resolução TSE nº 23.463/2015 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Comunicar as direções nacionais e estaduais da órgão partidário acerca da suspensão de cotas do fundo
partidário, em atenção ao disposto art. 73, II, da Resolução supracitada.
Registre-se. Publique-se. Intime-se pessoalmente o candidato inadimplente.
Intime-se o Ministério Público.
Atualize-se o Sistema de Informações de Contas – SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caicó - RN, 09 de abril de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Prestação de Contas
Prestação de Contas nº: 12-11.2019.6.20.0025
Protocolo nº: 2.288/2019
Órgão Partidário Inadimplente: PSB.
SENTENÇA
Trata-se de Inadimplência de Prestação de Contas da Direção Municipal em Caicó – RN da agremiação
partidária em epígrafe, referente às Eleições Municipais de 2016, comunicada pela unidade cartorária desta 25ª
ZE – RN.
Não há indícios de recebimento de recursos que tratam os artigos 25 e 26 da Resolução TSE nº 23.463/15, bem
como não houve recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, conforme documentos de fls. 03/06.
Devidamente citada, nas pessoas de seu Presidente e Tesoureiro, a direção municipal inadimplente permaneceu
inerte, fls. 09.
Instado a se pronunciar, o Órgão do Ministério Público opinou pelo julgamento das contas do órgão partidário
inadimplente como não prestadas, fls. 11.
É o brevíssimo Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Inadimplência de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições
Municipais de 2016.
O Art. 45 da Resolução TSE nº 43.463/2015 dispôs que todos os candidatos e partidos políticos em todas as
esferas devem prestar contas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
No caso dos autos, mesmo após devidamente citada, a direção partidária municipal em Caicó – RN permaneceu
omissa ante sua obrigação de apresentar sua prestação de contas de campanha à Justiça Eleitoral.
Isto posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público, julgo como NÃO PRESTADAS as contas de
campanha – Eleições Municipais de 2016 da Direção Municipal em Caicó – RN do Partido Socialista Brasileiro PSB, nos termos do art. 45, § 4º, VI, da Resolução TSE nº 23.463/2015 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
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Comunicar as direções nacionais e estaduais da órgão partidário acerca da suspensão de cotas do fundo
partidário, em atenção ao disposto art. 73, II, da Resolução supracitada.
Registre-se. Publique-se. Intime-se pessoalmente o candidato inadimplente.
Intime-se o Ministério Público.
Atualize-se o Sistema de Informações de Contas – SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caicó - RN, 09 de abril de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Prestação de Contas
Prestação de Contas nº: 1-79.2019.6.20.0025
Protocolo nº: 2.277/2019
Órgão Partidário Inadimplente: PSOL.
SENTENÇA
Trata-se de Inadimplência de Prestação de Contas da Direção Municipal em Caicó – RN da agremiação
partidária em epígrafe, referente às Eleições Municipais de 2016, comunicada pela unidade cartorária desta 25ª
ZE – RN.
Não há indícios de recebimento de recursos que tratam os artigos 25 e 26 da Resolução TSE nº 23.463/15, bem
como não houve recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, conforme documentos de fls. 03/04.
Devidamente citada, nas pessoas de seu Presidente e Tesoureiro, bem como a direção estadual, a direção
municipal inadimplente permaneceu inerte, fls. 10.
Instado a se pronunciar, o Órgão do Ministério Público opinou pelo julgamento das contas do órgão partidário
inadimplente como não prestadas, fls. 12.
É o brevíssimo Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Inadimplência de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições
Municipais de 2016.
O Art. 45 da Resolução TSE nº 43.463/2015 dispôs que todos os candidatos e partidos políticos em todas as
esferas devem prestar contas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
No caso dos autos, mesmo após devidamente citada, a direção partidária municipal em Caicó – RN permaneceu
omissa ante sua obrigação de apresentar sua prestação de contas de campanha à Justiça Eleitoral.
Isto posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público, julgo como NÃO PRESTADAS as contas de
campanha – Eleições Municipais de 2016 da Direção Municipal em Caicó – RN do Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, nos termos do art. 45, § 4º, VI, da Resolução TSE nº 23.463/2015 (Lei nº 9.504/1997, art. 30,
inciso IV).
Comunicar as direções nacionais e estaduais da órgão partidário acerca da suspensão de cotas do fundo
partidário, em atenção ao disposto art. 73, II, da Resolução supracitada.
Registre-se. Publique-se. Intime-se pessoalmente o candidato inadimplente.
Intime-se o Ministério Público.
Atualize-se o Sistema de Informações de Contas – SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caicó - RN, 09 de abril de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Prestação de Contas
Prestação de Contas nº: 5-19.2019.6.20.0025
Protocolo nº: 2.281/2019
Órgão Partidário Inadimplente: PV.
SENTENÇA
Trata-se de Inadimplência de Prestação de Contas da Direção Municipal em Caicó – RN da agremiação
partidária em epígrafe, referente às Eleições Municipais de 2016, comunicada pela unidade cartorária desta 25ª
ZE – RN.
Não há indícios de recebimento de recursos que tratam os artigos 25 e 26 da Resolução TSE nº 23.463/15, bem
como não houve recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, conforme documentos de fls. 03/04.
Devidamente citada, nas pessoas de seu Presidente e Tesoureiro, bem como a direção estadual, a direção
municipal inadimplente permaneceu inerte, fls. 10.
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Instado a se pronunciar, o Órgão do Ministério Público opinou pelo julgamento das contas do órgão partidário
inadimplente como não prestadas, fls. 12.
É o brevíssimo Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Inadimplência de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições
Municipais de 2016.
O Art. 45 da Resolução TSE nº 43.463/2015 dispôs que todos os candidatos e partidos políticos em todas as
esferas devem prestar contas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
No caso dos autos, mesmo após devidamente citada, a direção partidária municipal em Caicó – RN permaneceu
omissa ante sua obrigação de apresentar sua prestação de contas de campanha à Justiça Eleitoral.
Isto posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público, julgo como NÃO PRESTADAS as contas de
campanha – Eleições Municipais de 2016 da Direção Municipal em Caicó – RN do Partido Verde - PV, nos
termos do art. 45, § 4º, VI, da Resolução TSE nº 23.463/2015 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Comunicar as direções nacionais e estaduais da órgão partidário acerca da suspensão de cotas do fundo
partidário, em atenção ao disposto art. 73, II, da Resolução supracitada.
Registre-se. Publique-se. Intime-se pessoalmente o candidato inadimplente.
Intime-se o Ministério Público.
Atualize-se o Sistema de Informações de Contas – SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caicó - RN, 09 de abril de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA

30ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL nº 027/2019-30ZERN
PRAZO (20 DIAS)
A Excelentíssima Dra. Andrea Cabral Antas Câmara, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral – Macau/RN, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente EDITAL DE CITAÇÃO (com prazo de
vinte (20) dias, nos termos do artigo 257, III, do Novo Código de Processo Civil), que se processa(m) por este
Juízo Eleitoral prestação(ões) de contas referente(s) ao(s) partido(s) político(s) e seu(s) presidente(s) e
tesoureiro(s) abaixo relacionado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo o presente para CITÁLO(S) – órgão(s) partidário(s), presidente(s) e/ou tesoureiro(s) –, a fim de que se manifeste(m), no prazo de 03
(três) dias – com a devida constituição de advogado pelo órgão partidário, seu presidente e seu tesoureiro (art.
48, § 7º c/c art. 56, inciso II, “f”, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017) – tendo em vista que findou o prazo
fixado para a entrega da prestação de contas final das Eleições 2018 e foi verificada omissão ante o dever legal
de prestá-las, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas, nos precisos termos do disposto no art. 52,
VI, da Resolução TSE nº 23.553/2017, implicando a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal (art. 83, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017). Vide ANEXOS (Macau e/ou Guamaré).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(a) publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN, aos nove dias do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, ______ Dalliane Magalhães Sena, Servidora da 30ª Zona Eleitoral, digitei o presente edital.
ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
ANEXO I - EDITAL 027/2019
RELAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
AGREMIAÇÃO
REPRESENTANTE(S) LEGAIS
PARTIDÁRIA
Partido
da
Mobilização Presidente: Jorge Nazareno Lima Pinto
Nacional – PMN
Tesoureiro: Gilberto Luiz Caldas Soares
(Macau/RN)

PROCESSO
Prestação de Contas
25.2019.6.20.0030
Protocolo N.º 661/2019

N.º

23-
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34ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Processo nº: 13-66.2019.6.20.0034 (Composição de Mesa Receptora)
Reclamante: JUÍZO ELEITORAL DA 34ª ZONA
Reclamado: LEILANNY RAFAELY SILVA COSTA MOTA
Advogado: Sem Advogado
DECISÃO
Vistos etc.
Processo de natureza administrativa no qual se comunica o não comparecimento de eleitor(a) convocado(a) para
os trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais em Mossoró realizadas no ano de 2018.
Após despacho e regular intimação, o(a) eleitor(a) identificado(a) como faltoso(a) compareceu ao Cartório
Eleitoral e recolheu a multa correspondente em seu valor máximo ( certidão às fls. 06v.), conforme fixado no
despacho inicial.
Vieram conclusos.
É o que comporta relatar, decido.
A ausência aos trabalhos eleitorais comporta sanção de natureza administrativa, consistente no pagamento de
multa, a qual se aplica na hipótese de não haver justa causa para o desatendimento da convocação da Justiça
Eleitoral.
No caso dos autos, o(a) eleitor(a) tido como faltoso(a) compareceu, após regular intimação, e recolheu o
montante devido, em seu valor máximo, atendendo-se, dessa forma, ao disposto no art. 124, do Código Eleitoral,
exaurindo-se, por este motivo, o objeto do presente procedimento administrativo, não cabendo mais discutir
eventual motivo que o(a) impediu de atender ao chamado desta Justiça Especializada.
Dessa forma, sem maiores delongas, nos termos da fundamentação supra, determino o arquivamento do
processo administrativo, após os registros devidos nos sistemas eleitorais.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral para fins de controle e, querendo, requerer o que for pertinente.
Publique-se. Registre-se.
Sem necessidade de intimação pessoal do reclamado uma vez que a presente decisão apenas homologa o
pagamento já efetuado.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa.
Mossoró, 04 de abril de 2019.
VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
Juiz Eleitoral da 34ª Zona

38ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS

PORTARIA Nº 01/2019

38ª ZE/RN

Dispõe sobre os critérios a serem observados nas operações de alistamento, transferência, revisão e segunda
via de inscrição eleitoral no âmbito da 38ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte (Martins, Antônio Martins e
Serrinha dos Pintos).
A Excelentíssima Senhora MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA, Juíza Eleitoral da 38ª Zona, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos IV, IX e XVII do art. 35, art. 55, § 1º, n. III, in fine, todos da Lei nº
4.737/1965 (Código Eleitoral) c/c arts. 9º a 19 e §§ 3º e 4º do art. 65, todos da Resolução TSE nº 21.538/2013;
CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Eleitoral tomar as providências necessárias visando à ordem e à presteza
do Serviço Eleitoral, nos termos do art. 35, IV, do Código Eleitoral Brasileiro;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Código Eleitoral Brasileiro, na Resolução n° 21.538/03 do Tribunal
Superior Eleitoral e nas demais normas correlatas que disciplinam o processo do alistamento eleitoral;
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de se adotar medidas visando coibir práticas fraudulentas no
alistamento eleitoral;
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CONSIDERANDO que a legislação eleitoral em vigor estabelece que o alistamento e a transferência de domicílio
eleitoral requerem a comprovação, por parte do interessado, de vínculo domiciliar, afetivo, familiar, comunitário,
trabalhista ou patrimonial com o município para onde se deseja estabelecer o domicílio eleitoral;
CONSIDERANDO a Recomendação nº 01, da Corregedoria Regional Eleitoral, publicada aos 15 de março de
2013;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer rotina procedimental única, de forma a facilitar os trabalhos
desenvolvidos nesta 38ª Zona Eleitoral, especialmente quanto aos procedimentos de alistamento, transferência,
segunda via e revisão eleitoral;
CONSIDERANDO a acentuada procura para realização de operação de revisão eleitoral, com o objetivo de
alterar unicamente a ocupação profissional para agricultor/trabalhador;
RESOLVE:
DO ALISTAMENTO ELEITORAL
Art. 1º. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor.
Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é considerado domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do
requerente, e, verificado que o alistando possui mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas.
Art. 2º. Para realizar o alistamento eleitoral, o alistando deverá apresentar ao servidor da Justiça Eleitoral o(s)
original(is) e cópia(s) de pelo menos um dos documentos descritos em cada inciso seguinte, ficando a(s) cópia(s)
anexa(s) ao requerimento:
I – Documento de identificação:
a) carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício
profissional, contendo a naturalidade do alistando;
b) certidão de nascimento ou casamento, extraída do Registro Civil;
c) certificado de quitação com o serviço militar;
d) carteira de trabalho e previdência social (CTPS);
e) instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente a idade mínima de 16 anos ou do menor que
completar 16 anos até a data do pleito, inclusive, em que constem, também, os demais elementos necessários à
sua qualificação.
II – Conta de água, luz, telefone ou internet, fatura de cartão de crédito ou correspondência oficial em nome do
alistando, seu cônjuge/companheiro ou, na hipótese de requerente menor de idade, em nome de ascendente de
1º grau (pai e/ou mãe), expedida no período compreendido entre os 12 meses anteriores ao requerimento, para
fins de comprovação de residência;
III – Número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda, se houver.
§ 1º Na hipótese de o comprovante de residência apresentado constar em nome de demais terceiros, não
enumerados no inciso II deste artigo, o requerente deverá apresentar documentos adicionais, para fins de
comprovação do vínculo domiciliar, afetivo, familiar, comunitário, trabalhista ou patrimonial com o município que
pretende manter sua inscrição eleitoral, a exemplo dos seguintes documentos:
I – Contracheque acompanhado de declaração do setor pessoal, no caso de órgão público, ou de contrato de
trabalho por tempo indeterminando ou CTPS devidamente assinada, no caso de instituição privada, emitido no
período compreendido entre os 12 meses anteriores ao requerimento;
II – Comprovação de cadastro de benefício social recebido pelo alistando, seu cônjuge/companheiro ou, na
hipótese de requerente menor de idade, por ascendente de 1º grau (pai e/ou mãe), na circunscrição do município
(bolsa família, fome zero etc.), datada do período compreendido entre os 12 meses anteriores ao requerimento;
III – Histórico escolar ou declaração de matrícula, do requerente ou de seu filho menor de idade, fornecida por
instituição de ensino regular, pública ou privada, que comprove ser aluno no município no período compreendido
entre os 12 meses anteriores ao requerimento;
IV – Escritura pública de bem imóvel registrada perante o Registro de Imóveis, ou, na hipótese do art. 108 do
1
CC , contrato de compra e venda registrado em ofício próprio, em nome do requerente ou de
cônjuge/companheiro, ou, na hipótese de requerente menor de idade, em nome de ascendente de 1º grau (pai
e/ou mãe);
V – Contrato de aluguel de bem imóvel, em nome do requerente, de cônjuge/companheiro ou, na hipótese de
requerente menor de idade, em nome de ascendente de 1º grau (pai e/ou mãe), com firmas reconhecidas em
cartório à época da celebração, sempre acompanhado de recibo de pagamento de aluguel.
§ 2º A lista constante dos incisos do § 1º é meramente exemplificativa, podendo outros documentos serem
trazidos pelo alistando a fim de comprovar o vínculo com o município, cuja análise fica a critério do
convencimento do Juiz Eleitoral.
§ 3º Não serão aceitos como prova de domicílio eleitoral os documentos a seguir, quando apresentados
isoladamente, na linha da jurisprudência do TRE-RN:
a) mero contrato particular de compra e venda de bem imóvel;
b) parentesco, de forma isolada, com eleitor residente no município, qualquer que seja o grau, fora das hipóteses
previstas no inciso II deste artigo;
c) cartão do SUS desacompanhado de prontuário médico aberto em nome do requerente ou de filho menor de
idade, no qual conste o histórico de consultas médicas, com as respectivas datas;
d) título de cidadão honorífico concedido pelo município;
e) exercício de cargo em comissão ou função de confiança, assim como exercício de função pública a título de
requisição ou cessão;
f) declaração emitida por particular, informando que o alistando trabalha e reside no endereço indicado no RAE;
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g) atestado de residência fornecido por autoridade policial;
h) contrato de prestação de serviços com o município;
i) portaria de nomeação em cargo ou emprego público efetivo desacompanhada do termo de posse ou outro
documento que comprove o regular exercício do cargo/emprego.
§ 4º Tratando-se de requerente do sexo masculino, maior de 18 (dezoito) anos e até 45 (quarenta e cinco) anos
de idade, somente poderá proceder ao alistamento se apresentar certificado de quitação do serviço militar
(carteira de reservista ou certificado de dispensa de incorporação ou outro documento que comprove o fato de
apresentação à Junta Militar), nos termos da Lei nº 4.375 de 17/08/1964.
§ 5º A carteira nacional de habilitação e o passaporte não são documentos hábeis para satisfazer a exigência
encartada no inciso I deste artigo, no caso específico da operação de alistamento, sendo aceitos como
documentos de identificação hábeis para as operações de transferência, revisão e segunda via, desde que, no
caso do passaporte, contenha a informação de filiação.
§ 6º A naturalidade ou o registro civil efetuado no município em que o requerente pretende se alistar poderão ser
aceitos, a critério do Juiz Eleitoral, como prova de vínculo afetivo, o que deverá ser comprovado através da
apresentação da carteira de identidade, nos termos previstos na alínea “a” do inciso I deste artigo, ou de certidão
de nascimento ou casamento emitida pelo Cartório de Registro Civil competente.
§ 7º Os formulários RAE e PETE, bem como o título eleitoral, deverão ser assinados pessoalmente pelo
requerente, ou deverá ser aposta a impressão digital do polegar, se não souber ou se encontrar impossibilitado
de assinar, na presença do atendente da Justiça Eleitoral, que deverá atestar a satisfação dessa exigência, após
comprovada a identidade do requerente, conforme o documento de identificação por ele apresentado.
DA TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO
Art. 3º. Para requerer a transferência de inscrição eleitoral, o eleitor apresentará ao servidor da Justiça Eleitoral a
documentação prevista no artigo 2º, acompanhada do título de eleitor anterior, se houver, o qual será retido e
ficará anexado ao respectivo requerimento.
Art. 4º. A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:
I – transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última transferência;
II – o eleitor estiver residindo no município para onde requer transferência ou tiver vínculo com ele há, no
mínimo, 3 (três) meses, devendo apresentar um comprovante de residência emitido ou expedido no período
compreendido entre os doze e os três meses anteriores à data do requerimento;
III – estar o eleitor quite com a Justiça Eleitoral;
§ 1º O disposto nos incisos I e II não se aplica à transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar,
autárquico, ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência (art. 18, § 1º, da Res. TSE nº
21.538/2003).
§ 2º Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas no art. 2º às transferências de domicílio eleitoral,
excetuando-se a que se refere às obrigações militares e observando-se o período mencionado no inciso II deste
artigo.
DA REVISÃO DOS DADOS CADASTRAIS
Art. 5º. Observando-se, no que couber, as disposições contidas no art. 2º desta Portaria, o eleitor que participará
do procedimento de Revisão de dados no cadastro eleitoral deverá apresentar original e cópia de documento
oficial com fotografia e, quando necessário, do documento apto a provar a alteração/retificação a ser feita,
acompanhados do título de eleitor anterior, se houver, o qual será retido e ficará anexado ao respectivo
requerimento.
Parágrafo único. Nos casos em que o eleitor se submeterá à Revisão para coleta de informações biométricas,
aplicam-se as disposições contidas na Portaria nº 02/2018, desta 38ª Zona Eleitoral.
DA SEGUNDA VIA DE TÍTULO
Art. 6º. Nos casos de perda, extravio, furto, roubo, inutilização ou dilaceração do título eleitoral, poderá o eleitor
requerer segunda via do documento, apresentando, para tanto, original e cópia de qualquer documento oficial,
ficando retida e anexada ao respectivo requerimento a via anterior do título eleitoral, se houver, nas hipóteses de
inutilização ou dilaceração.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º. Cabe ao eleitor comprovar, através de documentos, no momento em que busca os serviços
administrativos cartorários ofertados por cada Zona Eleitoral, seu domicílio eleitoral.
§ 1º Em qualquer operação que envolva o Cadastro Eleitoral, os documentos apresentados para prova de
identidade devem estar legíveis, dentro do prazo de validade, se for o caso, e, preferencialmente, com o nome
completo do requerente e dos pais, sem abreviaturas.
§ 2º Para os fins do disposto no inciso II e no § 1º do art. 2º, quando for o caso, a prova do casamento e do
parentesco deve ser realizada mediante apresentação de original e cópia de documento oficial do qual se infira
tal condição, como certidão de nascimento ou casamento, extraída do Registro Civil, carteira de identidade,
carteira nacional de habilitação, ou outro documento oficial que possua a informação de filiação.
§ 3º Para os fins do disposto no inciso II e no § 1º do art. 2º, quando for o caso, a prova da união estável poderá
ser realizada mediante a apresentação de original e cópia de documentos como certidão de nascimento de filho
em comum, certidão ou declaração de casamento religioso e contrato de união estável registrado em Cartório.
§ 4º Os servidores do Cartório, no momento do atendimento ao eleitor, aferirão, conforme os critérios
estabelecidos nesta Portaria, se os documentos atestam ou não o vínculo com o município, orientando, sempre
que necessário, o reforço da prova, a fim de que não haja necessidade de que o RAE seja diligenciado.
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§ 5º Caso o eleitor insista em submeter o requerimento à apreciação judicial sem que haja suficiente prova
documental instruindo o pedido, deverá ser advertido de que a diligência por meio do oficial de justiça é
faculdade do magistrado, e que serve, exclusivamente, para amparar a convicção deste, não sendo medida
obrigatória.
§ 6º Os requerimentos desacompanhados de robusta prova documental ou que não comprovem o vínculo do
eleitor com o município poderão ser indeferidos, de plano, pelo Juiz Eleitoral, independentemente da realização
de diligência.
Art. 8º. No caso de pedido de retificação de dados cadastrais, por meio de operação de transferência e revisão
eleitoral, perante este Juízo Eleitoral, no tocante à ocupação profissional para agricultor/trabalhador rural ou
pescador, estas só deverão ser efetivadas após decisão judicial em ação a ser ajuizada na Justiça Comum
Estadual, nos termos da Súmula nº 368/STJ e da Resolução do TSE nº 22.987/2008.
Art. 9º. Haverá vista de RAE ao Ministério Público Eleitoral, nas seguintes hipóteses:
I – quando, após realizada a diligência in loco, não restar constatada a existência de vínculo do requerente com o
município em que pretende manter sua inscrição eleitoral, nos termos dispostos nesta Portaria;
II – nos casos em que o Ministério Público Eleitoral expressamente o requerer, ao atuar como custus legis.
Parágrafo único. É facultado ao Juiz, sempre que entender necessário, além das hipóteses previstas nos incisos
deste artigo, submeter o RAE à apreciação do Ministério Público Eleitoral.
Art. 10. Para os fins das operações de alistamento, transferência, revisão e segunda via, somente poderão
permanecer no local de atendimento os servidores da Justiça Eleitoral, o eleitor – que, quando menor de idade,
poderá estar acompanhado de seu responsável legal –, e os delegados de partidos credenciados perante o Juízo
Eleitoral, portando a credencial, nos termos dos arts. 27 e 28 da Resolução n.º 21.538/2003 do TSE, sob pena
de incorrer nos crimes previstos nos arts. 293 e 296 do Código Eleitoral.
Art. 11. O servidor da Justiça Eleitoral, verificando ser imprescindível que o eleitor portador de necessidades
especiais ou com mobilidade reduzida conte com o auxílio de uma pessoa de sua confiança para exercer o
direito ao alistamento, autorizará a sua entrada juntamente com o eleitor até o local do atendimento, desde que
não esteja a serviço de candidato, de partido político ou de coligação.
Art. 12. Não haverá retenção de documento original do alistando/eleitor, salvo o título eleitoral, nos casos de
transferência, revisão ou segunda via, devendo ser anexada cópia da documentação apresentada ao respectivo
requerimento, juntamente com o título eleitoral, se for o caso.
Art. 13. Não será aceita a apresentação de cópia de quaisquer documentos desacompanhados dos originais,
salvo se autenticados em Cartório de Registros Públicos.
Art. 14. Em qualquer dos casos de requerimento, apenas serão aceitos aqueles realizados dentro do prazo
estabelecido pela legislação vigente.
Art. 15. Os casos não expressamente contemplados nesta Portaria serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as Portarias anteriores e demais
disposições em contrário, com exceção da Portaria nº 02/2018 - 38ª ZE/RN.
Publique-se no D. J. E. e no mural do Cartório Eleitoral.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se aos partidos políticos para fins de credenciamento dos delegados.
Cumpra-se com as cautelas legais.
Martins/RN, 10 de abril de 2019.
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona
1.

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a
trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

39ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PC nº 540-57.2016.6.20.0055
Prestação de Contas de Partido Político – Eleições 2016
REQUERENTE: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PRB – LUCRÉCIA/RN
SENTENÇA
Trata-se de informação de ausência de prestação de contas de diretório municipal/comissão provisória do partido
acima nominado no Município de Lucrécia referente às Eleições 2016.
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A agremiação partidária ( municipal e estadual) foi intimada sobre a omissão das contas e se manteve inerte (fl.
13, 23, 27/28 ). Também o partido teve oportunidade para se manifestar sobre documentos (fls. 46/47) e se
manteve inerte.
Consta nos Autos informações sobre extratos bancários, recursos de fundo partidário, fonte vedada e origem não
identificada (fls. 14, 19/20).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo arquivamento do feito em razão do partido estar suspenso por não
apresentar numero do CNPJ no prazo de 30 dias da anotação (fls. 30/30v).
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.
O §4º, do art. 45, da citada resolução dispõe sobre o procedimento nos casos de partidos políticos e candidatos
que não prestaram contas até 01 de novembro de 2016.
A agremiação partidária omissa foi intimada para, em 72 horas, se manifestar e sobre os documentos do
processo e não apresentou resposta (fls. 13, 23, 27/28), não restando outro caminho senão o julgamento das
contas como não prestada.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo arquivamento do feito em razão do partido estar suspenso por não
apresentar numero do CNPJ no prazo de 30 dias da anotação. Entretanto, discordo que caso seja pelo
arquivamento em razão de ter que constar, no registro do partido, a suspensão da anotação.
O art. 42, da Resolução nº 23.571/2018, com redação mais completa, inclusive, que a Resolução nº 23.465/15,
prevê a suspensão do registro ou anotação do órgão municipal que tiver suas contas julgadas não prestadas,
devendo ser inativado o órgão e novas anotações indeferidas até regularização da situação.
Isto posto, discordando do parecer Ministério Público Eleitoral, com fulcro no inciso IV, do art. 30, da Lei nº
9.504/97, assim como §4º, do inciso VI, do art. 45, cumulado com alínea a, do inciso IV, do art. 68, da Resolução
nº 23.463/15, JULGO NÃO PRESTADA as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se no DJe. Registre-se. Intimem-se.
Fica decretada a perda do direito ao recebimento de cota do Fundo Partidário, conforme art. 73, II, da Res.
23.463/2015 a partir de 02 de novembro de 2016 (data inicial da inadimplência).
Com o trânsito em julgado adote as seguintes providências:
a) certifique a data do trânsito em julgado nos autos;
b) registre o teor desta sentença no sistema SICO;
c) comunique aos Diretórios Estadual e Nacional do partido através de carta ;
d) Não havendo recurso, providencie comunicação a Secretaria Judiciária do TRE/RN da presente decisão para
fins de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário em tela.
Na sequência, arquive-se.
Umarizal, 09 de abril de 2019
Renan Brandão de Mendonça
Juiz Eleitoral

42ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS n.º 1-62.2018.6.20.0042
ASSUNTO: Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
PRESTADOR: Partido da República – PR
PRESIDENTE: GREGÓRIO EVANGELISTA DE MORAIS
TESOUREIRO: JOSÉ ELUIR FONTES
ADVOGADO: João Batista Teodoro – OAB/RN 4715
MUNICÍPIO: José da Penha/RN
SENTENÇA N. 010/2019
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo
Partido da República – RN do município de José da Penha/RN, referente ao exercício financeiro de 2017.
A agremiação partidária observou o prazo legal, apresentando a declaração em 20/04/2018 (fls. 02/23).
Publicado o edital (fls. 25) transcorrido in albis o prazo, não foi registrada nenhuma impugnação, conforme
certidão nos autos (fls. 25v).
Conforme documento juntado às fls. 26, não há extrato de nenhuma instituição bancária para o CNPJ da
agremiação partidária.
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O cartório eleitoral certificou a ausência de repasses do fundo partidário à esfera municipal e a não emissão de
recibos de doação pela direção municipal do partido (fls. 30).
O parecer técnico foi pela aprovação das contas do partido com ressalvas (fls. 31).
O Representante do Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pela aprovação das contas com ressalvas
(fls. 33/33v).
É o relato substancial. Fundamento e passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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. Prazo
que foi observado pela agremiação partidária.
No caso vertente, foi verificada a ausência dos extratos bancários em nome da agremiação partidária.
Diante dos fatos colacionados aos autos, do parecer técnico, bem como do parecer ministerial, não se vislumbra
o desrespeito material das normas vigentes que disciplinam a prestação de contas anuais dos partidos políticos,
particularmente a lei nº 9.096/95 e Resolução/TSE nº 23.464/2015.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO DA
REPÚBLICA – PR, do município de JOSÉ DA PENHA/RN, referente ao EXERCÍCIO 2017, nos termos do art. 46,
II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Luís Gomes/RN, 10 de abril de 2019.
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
Juiz da 42ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS n.º 5-02.2018.6.20.0042
ASSUNTO: Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
PRESTADOR: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
PRESIDENTE: Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes
TESOUREIRA: Angela Wilma Rocha
ADVOGADO: Aguinaldo Fernandes Dantas – OAB/RN 1768
MUNICÍPIO: Major Sales/RN
SENTENÇA N. 011/2019
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de Major Sales/RN, referente ao exercício financeiro de 2017.
A agremiação partidária observou o prazo legal, apresentando a declaração em 30/04/2018 (fls. 02/04).
Publicado o edital (fls. 08) transcorrido in albis o prazo, não foi registrada nenhuma impugnação, conforme
certidão nos autos (fls. 08v).
Conforme documento juntado às fls. 09, não há extrato de nenhuma instituição bancária para o CNPJ da
agremiação partidária.
O cartório eleitoral certificou a ausência de repasses do fundo partidário à esfera municipal e a não emissão de
recibos de doação pela direção municipal do partido (fls. 13).
O parecer técnico foi pela aprovação das contas do partido com ressalvas (fls. 14).
O Representante do Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pela aprovação das contas com ressalvas
(fls. 16/16v).
É o relato substancial. Fundamento e passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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. Prazo
que foi observado pela agremiação partidária.
No caso vertente, foi verificada a ausência dos extratos bancários em nome da agremiação partidária.
Diante dos fatos colacionados aos autos, do parecer técnico, bem como do parecer ministerial, não se vislumbra
o desrespeito material das normas vigentes que disciplinam a prestação de contas anuais dos partidos políticos,
particularmente a lei nº 9.096/95 e Resolução/TSE nº 23.464/2015.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, do município de MAJOR SALES/RN, referente ao EXERCÍCIO 2017, nos
termos do art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Luís Gomes/RN, 10 de abril de 2019.
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
Juiz da 42ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS n.º 11-09.2018.6.20.0042
ASSUNTO: Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
PRESTADOR: Partido Social Democrata Cristão – PSDC
ADVOGADO: Francisco Fontes Neto – OAB/RN 1447
PRESIDENTE: Francisco Fontes Neto
TESOUREIRA: Josevânia Martins da Costa
MUNICÍPIO: Luís Gomes/RN
SENTENÇA N. 012/2019
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo
Partido Social Democrata Cristão – PSDC do município de Luís Gomes/RN, referente ao exercício financeiro de
2017.
A agremiação partidária não observou o prazo legal, apresentando a declaração em 04/05/2018 (fls. 02/04).
Publicado o edital (fls. 08) transcorrido in albis o prazo, não foi registrada nenhuma impugnação, conforme
certidão nos autos (fls. 08v).
Conforme documento juntado às fls. 09, não há extrato de nenhuma instituição bancária para o CNPJ da
agremiação partidária.
O cartório eleitoral certificou a ausência de repasses do fundo partidário à esfera municipal e a não emissão de
recibos de doação pela direção municipal do partido (fls. 11).
O parecer técnico foi pela aprovação das contas do partido com ressalvas (fls. 12).
O Representante do Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pela aprovação das contas com ressalvas
(fls. 14/14v).
É o relato substancial. Fundamento e passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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. Prazo
que não foi observado pela agremiação partidária.
No caso vertente, foi verificada a ausência dos extratos bancários em nome da agremiação partidária.
Diante dos fatos colacionados aos autos, do parecer técnico, bem como do parecer ministerial, não se vislumbra
o desrespeito material das normas vigentes que disciplinam a prestação de contas anuais dos partidos políticos,
particularmente a lei nº 9.096/95 e Resolução/TSE nº 23.464/2015.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC, do município de LUÍS GOMES/RN, referente ao EXERCÍCIO 2017,
nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Luís Gomes/RN, 10 de abril de 2019.
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
Juiz da 42ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS n.º 12-91.2018.6.20.0042
ASSUNTO: Prestação de Contas Exercício Financeiro 2016
PRESTADOR: Partido Social Democrata Cristão – PSDC
ADVOGADO: Francisco Fontes Neto – OAB/RN 1447
PRESIDENTE: Francisco Fontes Neto
TESOUREIRA: Josevânia Martins da Costa
MUNICÍPIO: Luís Gomes/RN
____________________________________________________________________________________________________________________
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SENTENÇA N. 012/2019
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo
Partido Social Democrata Cristão – PSDC do município de Luís Gomes/RN, referente ao exercício financeiro de
2016.
A agremiação partidária não observou o prazo legal, apresentando a declaração em 04/05/2018 (fls. 02/04).
Publicado o edital (fls. 08) transcorrido in albis o prazo, não foi registrada nenhuma impugnação, conforme
certidão nos autos (fls. 08v).
Conforme documento juntado às fls. 09, não há extrato de nenhuma instituição bancária para o CNPJ da
agremiação partidária.
O cartório eleitoral certificou a ausência de informação acerca da distribuição de cotas do fundo partidário à
esfera municipal (fls. 12) e a não informação de emissão de recibos de doação pela direção municipal do partido
(fls. 13).
O parecer técnico foi pela aprovação das contas do partido com ressalvas (fls. 14).
O Representante do Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pela aprovação das contas com ressalvas
(fls. 16/16v).
É o relato substancial. Fundamento e passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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. Prazo
que não foi observado pela agremiação partidária.
No caso vertente, foi verificada a ausência dos extratos bancários em nome da agremiação partidária.
Diante dos fatos colacionados aos autos, do parecer técnico, bem como do parecer ministerial, não se vislumbra
o desrespeito material das normas vigentes que disciplinam a prestação de contas anuais dos partidos políticos,
particularmente a lei nº 9.096/95 e Resolução/TSE nº 23.464/2015.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC, do município de LUÍS GOMES/RN, referente ao EXERCÍCIO 2016,
nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Luís Gomes/RN, 10 de abril de 2019.
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
Juiz da 42ª Zona Eleitoral
OUTRAS PUBLICAÇÕES

ATO ORDINATÓRIO N. 006/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 32-82.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: Francisco Flauberto da Silva
TESOURERO(A): Maria Betânia Moisés
MUNICÍPIO: Major Sales/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima, e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 007/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 34-52.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
ADVOGADO(A)(S):
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PRESIDENTE: Francisco Allan Fernandes Rodrigues
TESOURERO(A): Sonia Maria Fernandes
MUNICÍPIO: Major Sales/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima, e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 008/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 33-67.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: Tamilla Beatriz Andrade Freire
TESOURERO(A): Geraldo Gerismar Limão
MUNICÍPIO: Major Sales/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 009/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 36-22.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: Ana Guiomar Fernandes Lima
TESOURERO(A): José Clodoaldo Rocha de Matos
MUNICÍPIO: Major Sales/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 010/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 16-31.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – PSD
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: José Ismar Ferreira
TESOURERO(A): Cícero Vaniere Ferreira Pautilio
MUNICÍPIO: Luís Gomes/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona 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/

Ano 2019, Número 066

Natal, quinta-feira, 11 de abril de 2019

Página 37

ATO ORDINATÓRIO N. 011/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 14-61.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: José Reudismar Sobreira de Lima
TESOURERO(A): Gerailton Fonseca Pinheiro
MUNICÍPIO: Luís Gomes/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 012/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 13-76.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: Marcos Douglas da Fonseca Vieira
TESOURERO(A): José Winathan Ferreira de Souza
MUNICÍPIO: Luís Gomes/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 013/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 20-68.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: Ana Aucileide de Brito
TESOURERO(A): Evil Merodakne da Silva
MUNICÍPIO: Paraná/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 014/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 21-53.2018.6.20.0042
PRESTADOR: DEMOCRATAS - DEM
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: Aluísio Duarte Coutinho
TESOURERO(A): Maria Alcione Duarte
MUNICÍPIO: Paraná/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
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Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 015/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 23-23.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: Francisca Alcineide Brito
TESOURERO(A): Geraldo Valentim Duarte
MUNICÍPIO: Paraná/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 016/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25-90.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: José Luciano Rocha
TESOURERO(A): Francisco Lindeson Neto
MUNICÍPIO: Paraná/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 017/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 22-38.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: Mauro Raimundo do Nascimento
TESOURERO(A): Francisca Maurina de Jesus
MUNICÍPIO: Paraná/RN
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral
ATO ORDINATÓRIO N. 018/2019-42ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 31-97.2018.6.20.0042
PRESTADOR: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA - PSD
ADVOGADO(A)(S):
PRESIDENTE: Francisco Gilberlan Rocha Maia
TESOURERO(A): Patrícia Sobrinho Fontes
MUNICÍPIO: José da Penha/RN
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De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 42ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o prestador acima e demais
interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre as informações e os documentos
apresentados nos autos, nos termos do art. 30, VI, “e” da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Luís Gomes/RN, 09 de abril de 2019.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral

43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 11/2019 - 43ª ZE
EDITAL N.º 11/2019 – 43ª ZE
A Excelentíssima Senhora Doutora ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA, Juíza eleitoral da 43ª, da circunscrição
eleitoral de São Miguel/RN, do estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Coligações, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento
ao art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que foram apresentadas as prestações de contas finais da
Campanha Eleitoral de 2018, dos partidos políticos abaixo nominados, as quais estão disponíveis no Cartório
Eleitoral da 43ª Zona, para exame e extração de cópias, podendo qualquer interessado impugná-las no prazo de
3(três) dias contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente edital que será afixado
no local de costume, no Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de São Miguel (RN), neste Cartório Eleitoral, aos 10 (dez) dias do mês de abril de
ano de dois mil e dezenove. Eu, ____________(João Batista F. da Silva) Chefe de Cartório na 43ª Zona
Eleitoral, o digitei e subscrevi e vai assinado pela MM ª Juíza.
Erika Souza Corrêa Oliveira
Juíza Eleitoral – 43ª Zona
ANEXO AO EDITAL 11/2019
Partidos que apresentaram contas finais da campanha eleitoral de 2018
Partido
Nome
Município
DEMOCRATAS
DIREÇÃO
VENHA VER
MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA
SOLIDARIEDADE
DIREÇÃO
DOUTOR SEVERIANO
MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA

Data da Entrega
04/02/2019

03/04/2019

47ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo n° 48-65.2011.6.20.0047
Espécie: Ação Penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Ivete Ferreira de Souza
Advogado: Sérvulo Nogueira Neto (OAB/RN 8252)
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
O Ministério Público Eleitoral, através de sua Promotoria de Justiça, ofertou denúncia em desfavor de IVETE
FERREIRA DE SOUZA pelo suposto cometimento da conduta injurídica descrita no art. 350 do Código Eleitoral.
Consoante a inicial, no dia 29 de Abril de 2007, no município de Pendências/RN, a parte Ré fez inserir
declaração comprovadamente falsa em requerimento de alistamento eleitoral, subsidiada pela apresentação de
comprovante de residência em nome de pessoa diversa.
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Alega o Ministério Público Eleitoral que a Demandada, objetivando efetuar a transferência de seu domicílio
eleitoral, apresentou comprovante de residência em nome de Raimundo de Souza Rosa, informando que lá
residia há 06 (seis) meses.
Em cumprimento ao mandado de diligência expedido (fl. 12), verificou-se que a parte Ré não possuía domicílio
no endereço informado.
Recepcionada a denúncia (fl. 93), a parte Ré, devidamente citada (fls. 151/152), apresentou resposta à acusação
(fl. 156) por intermédio de defensor dativo.
Em audiência realizada no dia 28/03/2017, ausente a parte Ré, foi prestado o depoimento da testemunha
arrolada pelo Autor, o Sr. Rivanaldo Rodrigues da Silva.
O Ministério Público Eleitoral apresentou Alegações finais às fls. 203/205 e a parte Ré às fls. 207/209.
É o que basta relatar. Decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Encerrada a instrução processual, estando o feito pronto para julgamento, impõe-se o exame sobre as provas
produzidas, a fim de serem valoradas as pretensões do Ministério Público e, em contrapartida, as que resultaram
da Defesa, de modo a ser realizada, diante dos fatos que ensejaram a presente persecução criminal, a prestação
jurisdicional do Estado.
Do exame dos autos, depreende-se que a hipótese não suscita maior indagação. Isso porque a materialidade e a
autoria encontram-se, à saciedade, demonstradas nos autos.
A parte Ré efetivamente nunca residiu no endereço informado.
A testemunha arrolada nos autos, de forma resumida, disse o seguinte:
Que reside na Rua Luiz Fabião, nº 40, antiga Rua Afonso Bezerra, no município de Pendências/RN, desde o ano
de 2007. Que o Sr. Raimundo de Souza Rosa foi o dono da casa que reside atualmente. Que não conhece a
parte Ré. Que não sabe como a parte Ré conseguiu o comprovante de residência.
De acordo com a informação policial de fl. 24, foi constatado a rua possuía, à época, nomes distintos, Afonso
Bezerra, Luiz Fabião e Pedro Raimundo, fato que causava grandes transtornos, segundo a testemunha ouvida
nos autos.
A testemunha disse que reside na Rua Luiz Fabião, nº 40, desde 2007, e que o logradouro se chamava
anteriormente de Rua Afonso Bezerra, ou seja, trata-se do mesmo endereço informado pela Ré.
Deste modo, não restam dúvidas de que a parte Ré utilizou o comprovante de residência fraudulentamente, uma
vez que nunca residiu naquele endereço.
A conduta praticada pela parte Ré é tipificado no art. 350 do Código Eleitoral.
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três
anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno IVETE FERREIRA DA SILVA como incursa
no art. 350 do Código Eleitoral.
III.1 – APLICAÇÃO DA PENA
Passo ao critério trifásico de aplicação da pena, examinando, inicialmente, as circunstâncias judiciais para, em
seguida, verificar a eventual presença de circunstâncias legais agravantes ou atenuantes e, por fim, as causas
de aumento ou diminuição de pena.
Considerando: a culpabilidade, em face do menor grau de censurabilidade da conduta do agente, sendo a
normalmente previsível no crime em comento; os antecedentes, favoráveis, considerando que a ré não registra
envolvimento noutros ilícitos penais; conduta social, neutra, pois que quanto a sua vida social e familiar não se
demonstrou gozar de mal relacionamento no seu meio social; personalidade, neutra, pois que não se pode, pelo
coletado nos autos, aferir que o réu possua índole voltada para prática de crimes; os motivos, desfavoráveis, pois
que voltado a fraudar o processo eleitoral; circunstâncias e consequências do fato delituoso, são desfavoráveis
ao inculpado, em face do modus operandi utilizado na prática do delito perpetrado com a finalidade de fraudar o
processo eleitoral, base do próprio regime representativo de governo, o que traz inegáveis prejuízos a todo grupo
social, face do sentimento de insegurança que a prática de crimes contra o sistema eleitoral vigente costuma
impingir; e o comportamento da vítima, não passível de aferição, pois que não aferível na espécie;
Fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa por se tratar de documento público.
Tratando-se de delito em que a multa é aplicada simultaneamente à pena privativa de liberdade, fixo o valor do
dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quando do
pagamento, devendo ser paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença
(art. 164 e ss. da LEP).
III.2 – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
Em atenção ao conjunto das circunstâncias judiciais, a teor do preceito insculpido no art. 33, §2º, alínea “c”, c/c
§3º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no aberto.
III.3 – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DO SURSIS
De acordo com os arts. 43, IV e 44, inciso I, e §2º, primeira parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direito, determinando que preste serviço à comunidade, pelo prazo da
condenação, com jornada semanal de 05 (cinco) horas, em local a ser indicado pelo Juízo onde reside, além da
condenação em 05 (cinco) dias-multa.
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Tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por pena alternativa, torna-se inadmissível a suspensão
condicional da pena (sursis).
IV. PROVIMENTOS FINAIS
Fixo, a título de honorários em favor do Dr. Sérvulo Nogueira Neto, OAB/RN 8252, Defensor dativo da parte Ré,
o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual poderá ser executado após o trânsito em julgado da sentença, na
forma do art. 215, §3º do Código de Normas da CGJ/RN, devendo haver a incidência de atualização monetária
pelo IPCA-E a partir desta data e de juros no mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, desde o trânsito
em julgado.
Transitada em julgado a sentença, proceda-se com o comando do ASE específico no sistema Elo, para fins de
suspensão dos direitos políticos e providencie-se a cobrança da multa.
Em seguida, devidamente certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Pendências/RN, 10/04/2019.
Arthur Bernardo maia do Nascimento
Juiz Eleitoral

51ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

AÇÃO PENAL Nº 418-56.2016.6.20.0051
PROTOCOLO N.º 62.046/2016
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ACUSADO(A)(S): ROGÉRIO DO NASCIMENTO JUSTINO
ADVOGADO(A)(S): ELAYNE ROGÉRIO DO NASCIMENTO JUSTINO, OAB/RN 7558
SENTENÇA
Examinados os autos, tem-se que:
ROGÉRIO DO NASCIMENTO JUSTINO, já qualificado(a)(s) nos autos, foi(foram) denunciado(a)(s), por infração
ao art. 289, do Código Eleitoral.
A denúncia foi recebida.
O(A)(s) acusado(a)(s) foi(foram) devidamente citado(a)(s).
O(A)(s) acusado(a)(s) aceitou(aceitaram) as condições propostas, acompanhado(a)(s) de seu(s)(sua(s))
advogado(a)(s).
Suspensão do processo pelo lapso de 2 (dois) anos, com o período de prova sendo cumprido na 46ª Zona
Eleitoral – Taipu/RN.
Certidão da chefia do cartório eleitoral da 46ª Zona Eleitoral, no sentido de que o(a)(s) acusado(a)(s) já
cumpriu(cumpriram) as condições da suspensão impostas no processo.
Com vista dos autos, não se manifestou a respeito o MPE.
Vieram os autos conclusos.
É a síntese do necessário.
Decido.
Constam dos autos certidão informando o integral cumprimento das condições da suspensão do processo, não
tendo ocorrido revogação do sobredito benefício durante o período de prova (fl. 70).
Isto posto, declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em favor do(a)(s) acusado(a)(s) ROGÉRIO DO
NASCIMENTO JUSTINO, nos termos do § 5º do art. 89 da Lei nº 9.099/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa no(s) nome(s) do(a)(s) beneficiário(a)(s) no sistema e arquivemse os autos.
São Gonçalo do Amarante(RN), 20 de março de 2019.
Josane Peixoto Noronha
Juíza Eleitoral da 51ª Zona

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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