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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Embargos de Declaração No(a) Prestação de Contas Nº 50-40.2015.6.20.0000 - Classe 25ª
Embargante(s): ADENUBIO DE MELO GONZAGA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADOS VINCULADOS: Donnie Allison dos Santos Morais, Francisco Jose Lira Correia, Lavoisier Nunes
de Castro e Lucilia Lira Correia.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PARTE. MANDATO DOS DIRIGENTES EXPIRADO.
PARTIDO DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. OUTORGA DE
PODERES EM VIGOR, À FALTA DE RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
CURSO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIAS CONSTANTES
NAS RAZÕES DE DECIDIR. FIXAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. LITERALIDADE DO § 3º DO ART. 37 DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS.
DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE.
CARÊNCIA DE VÍCIOS INTELECTIVOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1- Não há vícios intelectivos no julgado a reclamar o acolhimento dos declaratórios quando as matérias vertidas
no apelo, a despeito das alegadas omissões, encontram-se devidamente enfrentadas e observáveis a partir da
mera leitura das razões de decidir do provimento atacado.
2- O término do mandato da comissão diretiva regional, por si só, não causa prejuízo ao direito de defesa, e,
portanto, ao regular curso e célere julgamento do processo de prestação de contas anual, notadamente porque,
no caso concreto, a agremiação estava devidamente representada por profissional da Advocacia, à míngua de
qualquer instrumento de renúncia ou revogação de poderes.
3- A alegação de proximidade de encerramento do prazo prescricional indicado no § 3º do art. 37 da Lei nº
9.096/95, utilizada como razão de decidir para empreender o julgamento do feito na data aprazada, em obséquio
ao princípio da celeridade, não implica na necessidade de declaração explícita do termo prescricional, o qual
pode ser evidenciado a partir da mera leitura do dispositivo em cotejo com a data de protocolização das contas.
4- Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade,
em DESPROVER os embargos de declaração, mantendo-se a decisão objurgada em todos os seus termos, nos
termos do voto do Relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 11 de abril de 2019. (Data de julgamento)
JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RELATOR
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Recurso Eleitoral Nº 1-17.2017.6.20.0036 - Classe 30ª
Recorrente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, COLIGAÇÃO INOVAR PARA CRESCER E BARBARA
CAROLINA FERNANDES MOTA
Recorrido(s): ANTONIO ALVES DA SILVA E PAULO DE PAIVA BRASIL
ADVOGADOS VINCULADOS: Andreo Zamenhof de Macedo Alves, Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa,
Gabriella de Melo Souza Rodrigues Reboucas, Gésica Ludmila de Oliveira Amorim, Isabella de Melo Souza
Rodrigues Reboucas, Isabella Melo de Souza Rodrigues Reboucas, Julio Henrique de Macedo Alves, Murilo
Mariz de Faria Neto e Rafaella Melo de Souza Rodrigues Reboucas.
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE
RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEARMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDA
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE QUEBRA DE
SIGILO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL - NULIDADE DA SENTENÇA - ERROR IN PROCEDENDO - DETERMINAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO
- RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E
PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA.
Consoante entendimento consolidado tanto no TSE quanto neste Tribunal, é plenamente possível a apuração de
captação e gastos ilícitos de recursos na campanha eleitoral em sede de AIME, haja vista que se insere no
conceito amplo de abuso de poder econômico, previsto no dispositivo constitucional. Preliminar de inadequação
da via eleita rejeitada.
Considera-se efetivo cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova requerida oportuna e
justificadamente pela parte impugnante, sendo esta necessária para a demonstração do fato apto a respaldar o
direito postulado, visto que fere o devido processo legal. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa
para declarar a nulidade da sentença recorrida.
Apesar de não caber a este Regional adentrar na análise meritória do feito, nada obsta a que, verificando a
necessidade/utilidade na produção de determinada prova, já determiná-la para que, uma vez anulada a
sentença, proceda o juízo a quo à regular instrução do feito.
Deferimento da quebra de sigilo pelo Tribunal, com a determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem para
que prossiga com os demais atos de instrução probatória até a resolução final da lide.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, em consonância
com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em REJEITAR a preliminar de inadequação da via
eleita/inépcia da inicial suscitada nas contrarrazões; por maioria de votos, vencidos os Juízes Gustavo Smith e
Wlademir Capistrano, com as ressalvas de posicionamento do Desembargador Glauber Rêgo, em ACOLHER a
preliminar de nulidade da sentença suscitada por ambos os recorrentes para DETERMINAR: (i) a quebra do
sigilo bancário dos impugnados e da empresa Saia Rodada Promoções Artísticas Ltda e (ii) o retorno dos autos
ao Juízo de origem para que, após esta diligência, prossiga com os demais atos de instrução probatória até a
resolução final da lide, analisando, inclusive, eventuais pedidos que decorram dos extratos bancários referidos
no item "i, nos termos do voto do relator e das notas de julgamento, partes integrantes da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Natal(RN), 08 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
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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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 110/2019 - DG
Dispõe sobre a designação de Equipe de Projeto responsável pela Implantação do eSocial na área de Gestão de
Pessoas do TRE/RN.
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 nº 304/2015-GP, alterada pela Portaria nº
78/2016-GP, que delegou ao Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal competência para criar comissões
temporárias e permanentes, bem como designar seus membros;
Considerando as informações constantes dos autos do Processo Administrativo Eletrônico – PAE nº 3783/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Equipe de Projeto responsável pela
Implantação do eSocial na área de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte:
Gerente: Louisianne Paskalle Solano Maia
Gerente substituta: Celya Lopes Santos
Equipe de Projeto:
Frente de Modelagem de Processos
Devânia Araújo de Figueiredo Varella – Líder
Celya Lopes Santos – Substituta
Suellen Soares Ribeiro Amorim de Albuquerque Barreto
Helena de Araújo Jales Costa Padilha
Ryann Fonseca de Oliveira
Lucio Flavio Magalhães Nóbrega de Araújo
Frente de Automação
George Melo de Freitas Barbalho – Líder
Thiago Fernandes Silva Dutra – Substituto
José Wendell de Morais Silva
Diego Miranda de Paula
Carlos Eduardo Mendes da Silveira
Frente Jurídica
Cláudio Santos Rodrigues – Líder
Luiz Carlos Ferreira - Substituto
João Paulo de Araújo
Leandro Dias de Sousa Martins
Marcelo Dantas Teixeira
Frente Técnica e Cadastral
Helena de Araújo Jales Costa Padilha – Líder – informação do empregador/Órgão Público, dos cargos e cadastro
Vivianna Câmara Tavares de Sena Fernandes – Substituta
Flauber Kley Araújo Cândido
Priscila de Fátima Fernandes Dantas
Josiel Freire Lopes
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Marcelo Dantas Teixeira
Eliete Mota de Oliveira
Marcio Fernandes Cunha
Celya Lopes Santos – Líder – Folha de Pagamento, Aposentadoria e Pensão
Josiel Freire Lopes - Substituto
Sinval de Andrade Vasconcellos
Marcelo Dantas Teixeira
Clauton Ernest Vasconcelos Gurgel
Elikah de Santana e França Santhiago
Henrique Melo da Silva
Alcinda Costa Miranda de Amorim
Suellen Soares Ribeiro Amorim de Albuquerque Barreto – Líder de Saúde e Segurança do Trabalhador,
Capacitação, Estagiários e Progressão Funcional
Cláudia Josemira Marinho de Lima - Substituta
Nayara Frota Rosado Gondim
Flávio Roberto Guerra Seabra
Suely de Oliveira Bezerra
Teresa Maria da Fonte Chianca Pimentel da Câmara
Paulla Karina da Nóbrega
Lucio Flávio Magalhães de Araújo
Art. 2º Estabelecer o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a conclusão dos trabalhos da Equipe ora instituída.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Natal, 12 de abril de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

Processo 0601338-66.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601338-66.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - LUIS GUSTAVO ALVES
SMITH REQUERENTE: ELEICAO 2018 SERGIO HENRIQUE MACIEL MARQUES DEPUTADO ESTADUAL,
SERGIO HENRIQUE MACIEL MARQUES Advogado do(a) REQUERENTE: CAIO TULIO DANTAS BEZERRA RN5216 Advogado do(a) REQUERENTE: CAIO TULIO DANTAS BEZERRA - RN5216
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 922371 .
Em Natal/RN, 11 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601161-05.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601161-05.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - LUIS GUSTAVO ALVES
SMITH REQUERENTE: ELEICAO 2018 FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL,
FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO GOMES DE SOUZA RN16241 Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO GOMES DE SOUZA - RN16241
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 923071.
Em Natal/RN, 11 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
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Processo 0601297-02.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601297-02.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - LUIS GUSTAVO ALVES
SMITH REQUERENTE: ELEICAO 2018 MAYARA ANDRADE ALVES DO NASCIMENTO DEPUTADO
ESTADUAL, MAYARA ANDRADE ALVES DO NASCIMENTO Advogados do(a) REQUERENTE: ROMULO
BORSATTO FONSECA - RN16103, DIEGO HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA - RN6615 Advogados do(a)
REQUERENTE: ROMULO BORSATTO FONSECA - RN16103, DIEGO HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA RN6615
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 922771.
Em Natal/RN, 11 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601328-22.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601328-22.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - LUIS GUSTAVO ALVES
SMITH REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALCIONY REGIA SOARES SANTOS DEPUTADO ESTADUAL,
ALCIONY REGIA SOARES SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO DE BRITO LOPES - RN6093
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO DE BRITO LOPES - RN6093
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 921671.
Em Natal/RN, 11 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601327-37.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601327-37.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - LUIS GUSTAVO ALVES
SMITH REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL,
ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: KIARA LUCY LIMA DE ARAÚJO RN13923 Advogado do(a) REQUERENTE: KIARA LUCY LIMA DE ARAÚJO - RN13923
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 923271.
Em Natal/RN, 11 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601066-72.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601066-72.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 05 - WLADEMIR SOARES
CAPISTRANO REQUERENTE: ELEICAO 2018 TELMA GURGEL DA SILVA SENADOR, TELMA GURGEL DA
SILVA INTERESSADO: SANTINO ARRUDA SILVA, JOAO BATISTA TERTO DE HOLANDA Advogados do(a)
REQUERENTE: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN005786, SANDERSON LIENIO DA SILVA
MAFRA - RN9249, ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE ALMEIDA FILHO - RN6263, MONICK EZEQUIEL CHAVES
DE SOUSA - RN11746, RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES - RN7864, FABRICIO BRUNO SILVA DE
OLIVEIRA - RN16190, RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES - RN13273, EMANUELL CAVALCANTI DO
NASCIMENTO BARBOSA - RN11641, CAIO FREDERICK DE FRANCA BARROS CAMPOS - RN16540,
EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RN16536, CAIO DE PAULA SILVA - RN15485, BRENO HENRIQUE
DA SILVA CARVALHO - RN13056 Advogados do(a) REQUERENTE: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES
DIOGENES - RN005786, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE
ALMEIDA FILHO - RN6263, MONICK EZEQUIEL CHAVES DE SOUSA - RN11746, RAPHAEL GURGEL
MARINHO FERNANDES - RN7864, FABRICIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - RN16190, RHANNA CRISTINA
UMBELINO DIOGENES - RN13273, EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA - RN11641, CAIO
FREDERICK DE FRANCA BARROS CAMPOS - RN16540, EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RN16536,
CAIO DE PAULA SILVA - RN15485, BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO - RN13056 Advogado do(a)
INTERESSADO: Advogado do(a) INTERESSADO:
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 922471.
Em Natal/RN, 12 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
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24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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Processo 0601150-73.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601150-73.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 02 - RICARDO TINOCO DE
GOES REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO CESAR PEREIRA DEPUTADO FEDERAL, PAULO CESAR
PEREIRA Advogados do(a) REQUERENTE: ROMULO BORSATTO FONSECA - RN16103, DIEGO HENRIQUE
LIMA DANTAS LIRA - RN6615 Advogados do(a) REQUERENTE: ROMULO BORSATTO FONSECA - RN16103,
DIEGO HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA - RN6615
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 923171.
Em Natal/RN, 11 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0600970-57.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600970-57.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 05 - WLADEMIR SOARES
CAPISTRANO REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA HELENA DO NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL,
MARIA HELENA DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: DEMETRIO LUIZ DE OLIVEIRA DANTAS
- RN4159 Advogado do(a) REQUERENTE: DEMETRIO LUIZ DE OLIVEIRA DANTAS - RN4159
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 922271 .
Em Natal/RN, 11 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0600934-15.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600934-15.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - LUIS GUSTAVO ALVES
SMITH REQUERENTE: ELEICAO 2018 HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL,
HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: WHANDERLEY ALESSANDRO
COSTA SILVA - RN16460 Advogado do(a) REQUERENTE: WHANDERLEY ALESSANDRO COSTA SILVA RN16460
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 924171.
Em Natal/RN, 12 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601045-96.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601045-96.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 03 - JOSE DANTAS DE
PAIVA REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE ADAILTON DA SILVA FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL,
JOSE ADAILTON DA SILVA FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO ALEXANDRE JUNIOR RN8409 Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO ALEXANDRE JUNIOR - RN8409
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 922171.
Em Natal/RN, 12 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601130-82.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601130-82.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 03 - JOSE DANTAS DE
PAIVA REQUERENTE: ELEICAO 2018 EUCANA SAMUEL PEREIRA BEZERRA DEPUTADO FEDERAL,
EUCANA SAMUEL PEREIRA BEZERRA Advogados do(a) REQUERENTE: ROMULO BORSATTO FONSECA RN16103, DIEGO HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA - RN6615 Advogados do(a) REQUERENTE: ROMULO
BORSATTO FONSECA - RN16103, DIEGO HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA - RN6615
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 922971.
Em Natal/RN, 11 de abril de 2019.
____________________________________________________________________________________________________________________
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
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Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601527-44.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601527-44.2018.6.20.0000 Relatoria Vice-Presidência - CORNELIO ALVES DE
AZEVEDO NETO REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDIESSE SOUSA COSTA FILHA DEPUTADO FEDERAL,
EDIESSE SOUSA COSTA FILHA Advogado do(a) REQUERENTE: AMOS DO VALE MORAIS - RN016065
Advogado do(a) REQUERENTE: AMOS DO VALE MORAIS - RN016065
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 921821.
Em Natal/RN, 12 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601320-45.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601320-45.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 03 - JOSE DANTAS DE
PAIVA RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ARCHELAWS SILVA PEREIRA SATIRO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ARCHELAWS SILVA PEREIRA SATIRO Advogados do(a) RESPONSÁVEL: CRISTIANO LUIZ
BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695, MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN5691, RAFAELLA
MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS - RN6808, GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES
REBOUCAS BARROS - RN6747, ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS LOPES - RN8147,
BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS - RN6730, JONAS DUMARESQ DE OLIVEIRA NOBREGA
- RN12302, KARINA FERREIRA MACEDO - RN14697, MIRIAM LUDMILA COSTA DIOGENES MALALA RN8310 Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695,
MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN5691, RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS RN6808, GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUCAS BARROS - RN6747, ISABELLA MELO DE
SOUZA RODRIGUES REBOUCAS LOPES - RN8147, BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS RN6730, JONAS DUMARESQ DE OLIVEIRA NOBREGA - RN12302, KARINA FERREIRA MACEDO - RN14697,
MIRIAM LUDMILA COSTA DIOGENES MALALA - RN8310
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 922871.
Em Natal/RN, 11 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
17ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

SENTENÇAS
PC n.º 81-04.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC - LAJES/RN
Presidente: Maria do Socorro Medeiros Cabral
Tesoureiro: Luiz Alberto Gomes
Advogado: Rozenildo da Silva – OAB/RN 9283
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
17/17v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC do município de Lajes/RN, referentes ao exercício
de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

PC n.º 33-45.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD - LAJES/RN
Presidente: Marcelo Augusto Câmara de Morais
Tesoureiro: José Marcelino de Morais
Advogado: Marcone da Silva Barbosa – OAB/RN 10.380
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls. 17/18)
opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério Público
Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD do município de Lajes/RN, referentes ao
exercício de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

PC n.º 56-88.2018.6.20.0017 – Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (LAJES)
Presidente: João de Deus Gurgel da Silva
Tesoureiro: Edjane Sebastião - Sem Advogado
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas partidária anual referente
ao exercício financeiro de 2017 por parte do : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS.
Considerando que findou o prazo previsto na legislação para a apresentação das contas, a chefia do cartório
comunicou ao Juiz Eleitoral que o órgão partidário ainda não havia prestado as contas, culminando em despacho
deste Juízo determinando que os diretórios estadual em nacional fossem oficiados para procederem a
suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal. Constou do referido
despacho determinação para que a omissão fosse registrada e autuada na classe processual respectiva, assim
como para que os representantes (presidente e tesoureiro) fossem notificados.
A chefe do Cartório Eleitoral expediu Mandado de Notificação para o endereço cadastrado no SGIP, tendo o
prazo transcorrido “in albis, conforme certidão (fl. 19).
Além das providências relacionadas acima, foi determinado que o Cartório Eleitoral juntasse os extratos
bancários, as informações sobre emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos de Fundo Partidário. Em seguida, o Cartório acostou relatório pugnando pela não prestação das contas
por parte do partido, considerando que não atendeu às intimações recebidas.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou para que as contas fossem julgadas como não
prestadas, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017,
desobedecendo o dever legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015 omitindo-se mesmo após a
intimação do(a) presidente e do(a) tesoureiro(a) da agremiação política.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017
A Unidade Técnica do Cartório apresentou relatório com o entendimento de que as contas não foram prestadas,
parecer acompanhado pelo representante do Ministério Público eleitoral, não restando dúvidas por parte deste
Juízo quanto à necessidade da aplicação do artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução nº 23.546/2017 do
TSE que determina o julgamento pela não prestação das contas, quando "depois de intimados na forma do art.
____________________________________________________________________________________________________________________
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30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não
forem aceitas”.
Em vista do exposto, acompanhando o relatório do Cartório Eleitoral e Parecer do Ministério Público Eleitoral,
com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no artigo 46, inciso IV, alínea “a” da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, julgo as contas do PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA - PPS (LAJES), referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e suspendo,
de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o a direção Municipal em
testilha permanecer omissa, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em
julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral

PC n.º 45-59.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO DA REPÚBLICA – PR (Lajes/RN)
Presidente: Antônio Ozik Pereira Sobrinho
Tesoureiro: José Edizildo Pereira Soares
Advogado: Marco Polo Câmara Batista da Trindade – OAB/RN 3614
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
15/15v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) do município de Lajes/RN, referentes ao exercício de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

____________________________________________________________________________________________________________________
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PC n.º 48-14.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB (Pedra Preta/RN)
Presidente: Priscila Samara de Melo
Tesoureiro: Adailton Manoel Gomes Xavier
Advogado: Caio vitor Ribeiro Barbosa – OAB/RN 7719
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
13/13v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB do município de Pedra Preta/RN, referentes ao
exercício de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

PC n.º 66-35.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: SOLIDARIEDADE – SD (Caiçara do Rio do Vento)
Presidente:Felipe Eloi Muller
Tesoureiro:Emanuel Tuisdy da Silva Mata
Advogado: Ana Carolina Addison Carvalho Xavier – OAB/RN 12.286
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
30/30v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO SOLIDARIEDADE (SD) do município de Caicara do Rio do Vento, referentes ao exercício de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

PC n.º 42-07.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO PROGRESSISTA – PP (Caiçara do Rio do Vento/RN)
Presidente: Francisco Edson Barbosa
Tesoureiro: Luiz Babosa do Nascimento Filho
Advogado: Thigo Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN 4.650
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
14/14v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
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expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO PROGRESSISTA – PP do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, referentes ao
exercício de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

PC n.º 16-09.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB – PEDRO AVELINO/RN
Presidente: Cassimiro José Dantas
Tesoureiro: Jefferson Karielli Trindade da Silvs
Advogado: Tamara Tamyres Nunes Barbosa Miranda – OAB/RN 9256
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
12/12v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do município de Pedro Avelino/RN,
referentes ao exercício de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

PC n.º 79-34.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
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Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB – PEDRO AVELINO/RN
Presidente: Elson Batista Trindade
Tesoureiro: José Eudes Bezerra
Advogado: Leonardo Bezerra Costa Trindade – OAB/RN 16727
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
20/20v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do município de Pedro Avelino/RN, referentes ao
exercício de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

PC n.º 14-39.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PEDRO AVELINO/RN
Presidente: Osimar Costa Caldas
Tesoureiro: Dulciene Suely Bezerra Almeida
Advogado: Francisco José Alves Pessoa Neto – OAB/RN 3540
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
12/12v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do município de Pedro Avelino/RN, referentes ao
exercício de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

PC n.º 12-69.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: DEMOCRATAS - DEM - PEDRO AVELINO/RN
Presidente: Regina Débora Alves Bezerra
Tesoureiro: Euzanira Xavier de Souza Figueredo
Advogado: Francisco José Alves Pessoa Neto – OAB/RN 3540
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
12/12v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
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No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO DEMOCRATAS - DEM do município de Pedro Avelino/RN, referentes ao exercício de
2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

PC n.º 13-54.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PEDRO AVELINO/RN
Presidente: Laércio Teodoro de Almeida
Tesoureiro: Ana Priscila Bezerra Almeida
Advogado: Tamara Tamyres Nunes Barbosa Miranda – OAB/RN 9256
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
12/12v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Pedro Avelino/RN, referentes ao exercício de
2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona
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PC n.º 15-24.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - PEDRO AVELINO/RN
Presidente: Berkson Brenno Teodoro Ferreira
Tesoureiro: Jussier Carlos de Souza
Advogado: Daniel Ursulino Pereira – OAB/RN 8737
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
14/14v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB do município de Pedro Avelino/RN,
referentes ao exercício de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

PC n.º 54-21.2018.6.20.0017 – Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB (LAJES)
Presidente: Nizangêla Laureano da Silva
Tesoureiro: Amanda Cristina Teixeira de Souza - Sem Advogado
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas partidária anual referente
ao exercício financeiro de 2017 por parte do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB.
Considerando que findou o prazo previsto na legislação para a apresentação das contas, a chefia do cartório
comunicou ao Juiz Eleitoral que o órgão partidário ainda não havia prestado as contas, culminando em despacho
deste Juízo determinando que os diretórios estadual em nacional fossem oficiados para procederem a
suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal. Constou do referido
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despacho determinação para que a omissão fosse registrada e autuada na classe processual respectiva, assim
como para que os representantes (presidente e tesoureiro) fossem notificados.
A chefe do Cartório Eleitoral expediu Mandado de Notificação para o endereço cadastrado no SGIP, tendo o
prazo transcorrido “in albis, conforme certidão (fl. 20).
Além das providências relacionadas acima, foi determinado que o Cartório Eleitoral juntasse os extratos
bancários, as informações sobre emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos de Fundo Partidário. Em seguida, o Cartório acostou relatório pugnando pela não prestação das contas
por parte do partido, considerando que não atendeu às intimações recebidas.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou para que as contas fossem julgadas como não
prestadas, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015 omitindo-se mesmo após a intimação do(a)
presidente e do(a) tesoureiro(a) da agremiação política.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017
A Unidade Técnica do Cartório apresentou relatório com o entendimento de que as contas não foram prestadas,
parecer acompanhado pelo representante do Ministério Público eleitoral, não restando dúvidas por parte deste
Juízo quanto à necessidade da aplicação do artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução nº 23.546/2017 do
TSE que determina o julgamento pela não prestação das contas, quando "depois de intimados na forma do art.
30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não
forem aceitas”.
Em vista do exposto, acompanhando o relatório do Cartório Eleitoral e Parecer do Ministério Público Eleitoral,
com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no artigo 46, inciso IV, alínea “a” da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, julgo as contas do PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - PMB (LAJES), referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e suspendo,
de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o a direção Municipal em
testilha permanecer omissa, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em
julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral

PC n.º 17-91.2018.6.20.0017 Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017
Requerente: PARTIDO PROGRESSISTA – PP - LAJES/RN
Presidente: Antônio Américo Antunes Procópio
Tesoureiro: Neide Fernandes
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN 4650
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
acima identificado referente ao exercício financeiro 2017.
Foi publicado Edital para impugnação da declaração, tendo transcorrido o prazo in albis, sem qualquer
manifestação de eventuais interessados.
Posteriormente, em informação emitida pelo Cartório Eleitoral desta 17ª ZE não foi identificado recebimento de
cotas do fundo partidário ou a expedição de recibos de doação pelo órgão municipal, assim como não foi
identificado indício de movimentação financeira na conta bancária do Partido.
A partir dos documentos constantes dos autos, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo (fls.
13/13v) opinando pela aprovação das contas sem ressalvas, da mesma forma que o Representante do Ministério
Público Eleitoral.
Eis o breve relatório. Decido.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde "que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro".
Regulamentando o procedimento para apresentação da referida declaração de ausência de movimentação de
recursos, foi expedida a Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017. Em conformidade com o
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disposto no Art. 65, III, as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015, a saber, i) a declaração deve ser preenchida de acordo com o
modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; ii) vir assinada pelo tesoureiro e pelo
presidente do órgão partidário e iii) ser entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.
No caso sob análise, verifica-se que o Partido adotou a faculdade prevista na legislação, apresentando somente
a declaração de ausência, uma vez que não houve recebimento de cotas do fundo partidário, não foram
expedidos recibos de doação, assim como o Cartório Eleitoral não identificou indícios de movimentação de
recursos.
Em vista do exposto, acompanhando o parecer técnico do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS DO PARTIDO PROGRESSISTA – PP do município de Lajes/RN, referentes ao exercício de 2017.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado.
Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Lajes/RN, 09 de abril de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

20ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PC n.º 98-31.2018.6.20.0020

Prestação de Contas de Campanha (Eleições 2018)

Requerente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |– PROS do Município de (LAGOA NOVA/RN)
Presidente: JOSÉ DOMINGOS SOARES
Tesoureiro(a): FRANCISCO DE HOLANDA ALVES
Advogado: ALLAN KERLLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA– OAB/RN 3354
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |– PROS do
Município de (LAGOA NOVA/RN), referente às Eleições Gerais 2018, instaurado após a apresentação pelo
interessado do extrato da prestação de contas final, parcial acompanhado dos documentos cabíveis. Ocorre que
o partido não apresentou extrato da prestação de contas final, o prestador foi instado a complementar os
documentos e informações para incluir toda a campanha eleitoral, trazendo aos autos a complementação
solicitada, em tempo hábil.
Em seguida, foi publicado Edital para impugnação das contas, transcorrendo in albis o prazo legal, conforme
certidão passada pelo Cartório, passando-se para a análise técnica.
As contas foram então analisadas e processadas pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
conforme as regras estabelecidas na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico conclusivo emitiu relatório pela aprovação das contas, entendimento que foi seguido pelo
Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela APROVAÇÃO, das contas eleitorais (fl. 35/v)
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |– PROS do Município de (LAGOA
NOVA/RN) revelou que o partido possui uma conta bancária para movimentação de “outros recursos”, cuja
movimentação de valores registrados – Receitas: veio de Recursos de pessoas físicas (doação de membro do
partido) e Despesas que foram efetuadas com pagamento de serviços advocatícios e de contabilidade, estão
devidamente explicitados nos autos, mas foi constatada a irregularidade, a saber, ausência do extrato da conta
bancária.
O Partido foi notificado para se manifestar sobre a irregularidades apontada acima, e supriu em tempo hábil a
falha, acostando aos autos a documentação solicitada. Não existem na prestação de contas, bem como pode
ser verificado em consulta extraída do SPCE Web nenhum repasse de valores do fundo partidário, nem do fundo
especial, bem como não foi encontrada nenhuma doação ou valores de origem ilícita nem identificada.
Nos termos do art. 79, da Resolução TSE nº 23.553/2017, erros formais e materiais corrigidos ou tidos como
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção.
A irregularidade acima identificada (intempestividade na prestação de contas final, com relação à entrega em
cartório, no entanto, no sistema SPCE WEB as contas foram feitas dentro do prazo legal), situação que não
comprometeu a lisura e a confiabilidade destas, razão pela qual devem ser aprovadas, como prevê o artigo 77,
inc. I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
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Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas de campanha do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL |– PROS do Município de (LAGOA NOVA/RN), com fulcro no artigo 77, inciso I, uma vez verificadas
falhas que não lhes comprometeram a regularidade.
Publique-se, Registre-se. Ciência pessoal ao MPE. Decorrido o prazo legal sem recurso, insira-se a informação
no SICO e SADP.
Após, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.
Currais Novos/RN, 12 de abril de 2019
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 20ª ZE
PC n.º 101-83.2018.6.20.0020

Prestação de Contas de Campanha (Eleições 2018)

Requerente: PARTIDO: DEMOCRATAS – DEM do Município de (LAGOA NOVA/RN)
Presidente: JOÃO ALVES GALVÃO
Tesoureiro(a): OZE PEDRO DOS SANTOS
Advogado: ALLAN KERLLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA– OAB/RN 3354
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO: DEMOCRATAS – DEM do Município de (LAGOA
NOVA/RN), referente às Eleições Gerais 2018, instaurado após a apresentação pelo interessado do extrato da
prestação de contas final, acompanhado dos documentos cabíveis. Ocorre que por se tratar de partido que
concorreu ao Segundo Turno das Eleições 2018, o prestador foi instado a complementar os documentos e
informações para incluir toda a campanha eleitoral, Primeiro e Segundo Turnos das Eleições 2018, trazendo aos
autos a complementação solicitada, em tempo hábil.
Em seguida, foi publicado Edital para impugnação das contas, transcorrendo in albis o prazo legal, conforme
certidão passada pelo Cartório, passando-se para a análise técnica.
As contas foram então analisadas e processadas pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
conforme as regras estabelecidas na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico conclusivo emitiu relatório pela aprovação das contas, entendimento que foi seguido pelo
Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela APROVAÇÃO, das contas eleitorais (fl. 33/v)
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas do PARTIDO: DEMOCRATAS – DEM do Município de (LAGOA NOVA/RN) revelou que o
partido possui uma conta bancária para movimentação de “outros recursos”, cuja movimentação de valores
registrados – Receitas: veio de Recursos de pessoas físicas (doação do presidente do Partido) e Despesas que
foram efetuadas com pagamento de serviços advocatícios e de contabilidade, estão devidamente explicitados
nos autos, mas foi constatada a irregularidade, a saber, ausência do extrato da conta bancária.
O Partido foi notificado para se manifestar sobre a irregularidades apontada acima, e supriu em tempo hábil a
falha, acostando aos autos a documentação solicitada. Não existem na prestação de contas, bem como pode
ser verificado em consulta extraída do SPCE Web nenhum repasse de valores do fundo partidário, nem do fundo
especial, bem como não foi encontrada nenhuma doação ou valores de origem ilícita nem identificada.
Nos termos do art. 79, da Resolução TSE nº 23.553/2017, erros formais e materiais corrigidos ou tidos como
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção.
A irregularidade acima identificada (intempestividade na prestação de contas, com relação à entrega em cartório,
no entanto, no sistema SPCE WEB as contas foram feitas dentro do prazo legal), situação que não comprometeu
a lisura e a confiabilidade destas, razão pela qual devem ser aprovadas, como prevê o artigo 77, inc. I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas de campanha do partido político - DEMOCRATAS – DEM do
Município de (LAGOA NOVA/RN), com fulcro no artigo 77, inciso I, uma vez verificadas falhas que não lhes
comprometeram a regularidade.
Publique-se, Registre-se. Ciência pessoal ao MPE. Decorrido o prazo legal sem recurso, insira-se a informação
no SICO e SADP.
Após, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.
Currais Novos/RN, 12 de abril de 2019
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 20ª ZE
PC n.º 105-23.2018.6.20.0020

Prestação de Contas de Campanha (Eleições 2018)

Requerente: PARTIDO DA REPÚBLICA – PR do Município de (BODÓ)
Presidente: ADRIANO PAZ PEREIRA
Tesoureiro(a): JOSÉ VILÂNIO ASSUNÇÃO DE MELO LULA
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Advogado: ALLAN KERLLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA– OAB/RN 3354
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR do Município de (BODÓ),
referente às Eleições Gerais 2018, instaurado após a apresentação pelo interessado do extrato da prestação de
contas final, acompanhado dos documentos cabíveis. Ocorre que o partido não apresentou os extratos da conta
bancária, o prestador foi instado a complementar os documentos e informações para que fosse feita uma análise
mais apurada das contas, o que foi prontamente atendida a citação, a parte interessada trazendo aos autos a
complementação solicitada, em tempo hábil.
Em seguida, foi publicado Edital para impugnação das contas, transcorrendo in albis o prazo legal, conforme
certidão passada pelo Cartório, passando-se para a análise técnica.
As contas foram então analisadas e processadas pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
conforme as regras estabelecidas na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico conclusivo emitiu relatório pela aprovação das contas, entendimento que foi seguido pelo
Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela APROVAÇÃO, das contas eleitorais (fl. 35/v)
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR do Município de (BODÓ) revelou que o partido possui
uma conta bancária para movimentação de “outros recursos”, cuja movimentação de valores registrados –
Receitas: veio de Recursos de pessoas físicas (doação de membro do partido) e Despesas que foram efetuadas
com pagamento de serviços advocatícios e de contabilidade, estão devidamente explicitados nos autos, mas foi
constatada a irregularidade, a saber, ausência do extrato da conta bancária.
O Partido foi notificado para se manifestar sobre a irregularidades apontada acima, e supriu em tempo hábil a
falha, acostando aos autos a documentação solicitada. Não existem na prestação de contas, bem como pode
ser verificado em consulta extraída do SPCE Web nenhum repasse de valores do fundo partidário, nem do fundo
especial, bem como não foi encontrada nenhuma doação ou valores de origem ilícita nem identificada.
Nos termos do art. 79, da Resolução TSE nº 23.553/2017, erros formais e materiais corrigidos ou tidos como
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção.
A irregularidade acima identificada não comprometeu a lisura e a confiabilidade destas, razão pela qual devem
ser aprovadas, como prevê o artigo 77, inc. I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas de campanha do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR do
Município de (BODÓ), com fulcro no artigo 77, inciso I, uma vez verificadas falhas que não lhes comprometeram
a regularidade.
Publique-se, Registre-se. Ciência pessoal ao MPE. Decorrido o prazo legal sem recurso, insira-se a informação
no SICO e SADP.
Após, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.
Currais Novos/RN, 12 de abril de 2019
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 20ª ZE

25ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

Intimação
PROCESSO Nº: 42-17.2017.6.20.0025
PROTOCOLO Nº 14.264/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DALVANI QUEIROZ DE OLIVEIRA - 40111 - VEREADOR - CAICÓ
CNPJ
: 25.487.390/0001-05
Nº CONTROLE: 401111316390RN5577998
PARTIDO POLÍTICO: PSB
Advogado: Dr. George Victor Silva de Medeiros – OAB – RN 11.015
Diligência/Intimação
Em cumprimento ao despacho de fls. 23 e tendo em vista o disposto no Art. 63, §1º, da Resolução TSE nº
23.463/2015, fica a candidata em epígrafe, por meio de seu advogado, intimada para, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, se manifestar, e quando necessário apresentar a documentação elucidativa necessária, acerca dos
tópicos a seguir especificados:
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Existência de dívida de campanha declarada na prestação de contas decorrente do não pagamento de despesa
contraída na campanha e abaixo especificada, em desacordo ao previsto no art. 27, §§ 2° e 3°, da Resolução
TSE n. 23.463/2015.
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
VALOR (R$)¹
%²
11.545.636/0001JOANES
SOARES 19972
500,00
33,33
01/10/2016 35
TEIXEIRA DE MORAIS
00792602412
Caicó – RN, 11 de abril de 2019.
Paulo André Silva Albuquerque
Analista de Contas
intimação
PROCESSO Nº: 90-73.2017.6.20.0025
PROTOCOLO Nº 86.637/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSDB - CAICÓ
CNPJ
: 09.652.052/0001-17
Nº CONTROLE: P45000416390RN3661867
Advogados
Dr. Bruno Henrique do Nascimento OAB – RN 9.223
Pedro Henrique Dantas da Rocha OAB – RN 9.091
Rafael Gurgel Nóbrega OAB – RN 8.425
Gurgel, Nascimento & Rocha Sociedade de Advogados
OAB – RN 434
Diligência/Intimação
Em cumprimento ao despacho de fls. 24 e tendo em vista o disposto no Art. 63, §1º, da Resolução TSE nº
23.463/2015, fica a agremiação partidária em epígrafe, por meio de seu advogado, intimada para, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, se manifestar acerca do saldo do Fundo de Caixa declarado na prestação de contas, que
ultrapassou o limite fixado nos arts. 33 e 34 da Resolução TSE nº 23.463/2015, conforme demonstrado abaixo:
MÊS
SALDO
ENTRAD SAÍDA
PAGAM SALD
SALD
VALO
LIMIT
ULTR
ULTR
MÊS
AS DO S DO ENTOS O DO O
R
E
APAS
APAS
ANTERI
FUNDO
FUND
EM
MÊS
ACUM BASE
MENS SADO SADO
OR (R$)
DE
O DE ESPÉC (R$)
ULAD
DO
AL
POR
POR
CAIXA
CAIXA
IE (R$)
O (R$) LIMIT
(R$)
PAGA ENTR
(R$)
(REVE
E (R$)
MENT ADA
RSÃO)
O EM (R$)
(R$)
ESPÉ
CIE
(R$)
08/2016 0,00
1.010,00
0,00
1.010,0 0,00
0,00
1.010, 20,20
989,8
989,8
0
00
0
0
Caicó – RN, 11 de abril de 2019.
Paulo André Silva Albuquerque
Analista de Contas
intimação
PROCESSO Nº: 203-27.2017.6.20.0025
PROTOCOLO Nº 87.042/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : ROBERTO MEDEIROS GERMANO - 15 - PREFEITO - CAICÓ
CNPJ
: 25.803.979/0001-67
Nº CONTROLE: 000151116390RN0044401
PARTIDO POLÍTICO: PMDB
Advogado: Dr. Marx Hélder Pereira Fernandes (OAB/RN 5.872)
Diligência/Intimação
Em cumprimento ao despacho de fls. 24 e tendo em vista o disposto no Art. 63, §1º, da Resolução TSE nº
23.463/2015, fica o candidato em epígrafe, por meio de seu advogado, intimado para, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, apresentar os documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário, na forma do art. 55 da Resolução supreacitada.
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Caicó – RN, 12 de abril de 2019.
Paulo André Silva Albuquerque
Analista de Contas

37ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 10/2019-37ªZE
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 37ª Zona, o Dr. VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA, compreendendo os
Municípios de Patu, Messias Targino, Almino Afonso e Rafael Godeiro, com respaldo na Portaria n.º 01/2016 –
GJE/37ªZE, publicada no DJE n.º 066, páginas 23-25, edição do dia 14/04/2016 – que delega competências ao
Chefe de Cartório Eleitoral – na forma da Lei, etc.
FAÇO SABER a quem interessar possa, conforme determina o § 6º do artigo 45 da Lei n. 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro), c/c o § 1º do arts. 17 e § 5º do art. 18, ambos da Resolução TSE n.º
21.538/2003, que encontra-se no átrio do Cartório Eleitoral desta 37ª Zona, a relação com os nomes dos
eleitores que requereram e tiveram seus pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via
DEFERIDOS pelo Juiz Eleitoral, após o cumprimento de diligências, conforme o caso, sendo expedido os títulos
pelo Sistema ELO no período de 01/04/2019 a 14/04/2019, referentes aos LOTES de RAES n.º 0014/2019 e
0015/2019.
A partir da Publicação do presente Edital, considera-se aberto o prazo de 10 (dez) dias para que os legitimados,
querendo, interponham recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º, ambos da Resolução n.º 21.538/2003
do TSE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM Juiz Eleitoral lavrar o presente
Edital que será publicado no DJE e afixado o seu original no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade de Patu/RN, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove
(15.04.2019). Tendo eu, ________ (Fabiana Paiva Moura Nunes), Chefe do Cartório Eleitoral em substituição,
digitado e subscrito o presente Edital.
Fabiana Paiva Moura Nunes
Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral em substituição

38ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Inquérito nº: 4-92.2019.6.20.0038

Protocolo nº 5250/2019 (IP nº 0001/2019-DPF/MOS/RN)

Interessado: Ministério Público Eleitoral
DECISÃO
Cuida-se de Inquérito Policial instaurado pela autoridade da Polícia Federal com atribuição perante a 38ª Zona
Eleitoral, por requisição do Ministério Público Eleitoral, com a finalidade de apurar a prática de crime de
falsificação de documento público para fins eleitorais e de inserção de dados falsos em sistema de informações,
supostamente praticados por JORGE VINÍCIUS DE OLIVEIRA FERNANDES a fim de viabilizar sua candidatura
ao cargo de Prefeito do Município de Antônio Martins.
Encaminhados os autos do Inquérito Policial ao Ministério Público Eleitoral com relatório da autoridade policial
sugerindo arquivamento, o Parquet apresentou Promoção de Arquivamento a este Juízo.
Assevera que o conjunto probatório trazido aos autos não é suficiente para a formação da opinio delicti do Órgão
Ministerial, tampouco para embasar um decreto condenatório, tendo em vista a ausência de elementos que
indiquem, de forma suficiente, a certeza da materialidade e os indícios de autoria.
Finaliza promovendo o arquivamento do Inquérito Policial, na forma dos arts. 18 e 28 do Código de Processo
Penal, c/c art. 364 do Código Eleitoral.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, impende enfatizar que, a despeito de o investigado ocupar atualmente o cargo de Prefeito do
Município de Antônio Martins/RN, em atenção ao entendimento aplicado pelo Plenário do Supremo Tribunal
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Federal no julgamento da AP 937-QO, não se vislumbra hipótese de competência especial por prerrogativa de
função.
Com efeito, no referido julgado o STF firmou a tese de que, "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se
apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e de que
“(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de
alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o
agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo" (STF, AP
937 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018).
Registre-se, ainda, que, consoante decidiu a Primeira Turma do STF, ao apreciar o Inq. 4703 QO/DF, julgado em
12/06/2018, “A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se,
indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função” (STF, Inq. 4703 QO,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, Divulgado em 28/09/2018, Publicado em
01/10/2018).
No caso em comento, tendo em vista que os fatos objeto da investigação teriam sido supostamente praticados
pelo investigado antes da sua diplomação para o cargo de chefe do executivo municipal, não se aplica a
competência por prerrogativa de função, razão pela qual é competente este Juízo de primeiro grau.
Traçados os esclarecimentos a respeito da competência para apreciar o presente caso, passa-se à análise da
Promoção de Arquivamento oferecida pelo Ministério Público Eleitoral.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não há motivos para se contestar o pensamento Ministerial.
É cediço que, para o início do processo penal, é necessária a presença de lastro probatório mínimo quanto à
prática do delito e quanto à autoria. É o denominado fumus comissi delicti, a ser compreendido como a presença
de prova da existência do crime e de indícios de autoria. Portanto, esgotadas as diligências investigatórias e
verificando o Promotor de Justiça que não há elementos de informação suficientes quanto à materialidade do
fato, deverá requerer o arquivamento dos autos.
Ademais, é sabido que, a teor do art. 28 do Código de Processo Penal, que pode ser aplicado à hipótese dos
autos, o pedido de arquivamento procedido pelo Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, só não
deverá ser acolhido no caso em que o juiz “considerar improcedentes as razões invocadas”.
Assim, e por raciocínio lógico, em não se apresentando como improcedentes as razões do Órgão Ministerial, há
de ser deferido o pedido de arquivamento do presente procedimento.
ISTO POSTO, determino o ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial em exame, ressalvando-se o disposto no art.
18 do Código de Processo Penal e na Súmula 524 do STF, os quais indicam a possibilidade de, com novas
provas, dar-se início à ação penal.
Feitas as necessárias comunicações e anotações, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Martins, 12 de abril de 2019.
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona

40ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 08/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Rivaldo Pereira Neto, Juiz Eleitoral da 40ª Zona Eleitoral, de Pau dos Ferros,
Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que, para os fins do
estabelecido no art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação do partido e responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, sendo facultado a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, apresentar impugnação em petição fundamentada
e com as provas da existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro, no período de
01.01.2015 a 31.12.2015:
PROCESSO
MUNICÍPIO
ANO
PARTIDO
46-43.2016.6.20.0040
São Francisco do Oeste
2015
Partido Progressista - PP
77-63.2016.6.20.0040
São Francisco do Oeste
2015
Partido da Social Democracia Brasileira PSDB
43-88.2016.6.20.0040
São Francisco do Oeste
2015
Partido
do
Movimento
Democrático
Brasileiro - PMDB
45-58.2016.6.20.0040
São Francisco do Oeste
2015
Partido da República - PR
53-35.2016.6.20.0040
Pau dos Ferros
2015
Partido dos Trabalhadores - PT
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2015
2015

Partido Socialista Brasileiro - PSB
Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB
74-48.2016.6.20.0040
Pau dos Ferros
2015
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
E, para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital, afixar no Mural de Avisos
deste Cartório Eleitoral e publicar no Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Cartório Eleitoral da 40a Zona Eleitoral,
aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019. Eu, Alessandro Heric Nunes Gurgel, Chefe do Cartório, digitei,
conferi e assino de ordem.
Alessandro Heric Nunes Gurgel
Chefe do Cartório – 40ª Zona Eleitoral

41ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

SENTENÇA 21-56.2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 21-56.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.181/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido Progressistas de Tenente Ananias/RN - PP
Interessado: VERA LÚCIA ALVES - Presidente
Interessado: MARIA ROSANA ARAÚJO MONTE - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
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PRESTADAS as contas do Partido Progressistas do Município de Tenente Ananias/RN, referentes ao exercício
de 2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do fundo
partidário enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios estadual e
nacional para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a esse
respeito; e o b) Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 47-54.2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 47-54.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.174/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido Social Cristão de João Dias/RN - PSC
Interessado: CINDIA LARA DE OLIVEIRA SILVA - Presidente
Interessado: JOSÉ AUGUSTO SOBRINHO - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Social Cristão do Município de João Dias/RN, referentes ao exercício de
2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do fundo partidário
enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios estadual e nacional
para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a esse respeito; e o b)
Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
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Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 19-86
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 19-86.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.180/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido da República de Tenente Ananias/RN - PR
Interessado: CLÁUDIO VIEIRA DA LUZ - Presidente
Interessado: JOSÉ NICODEMOS FILHO - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido da República do Município de Tenente Ananias/RN, referentes ao exercício
de 2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do fundo
partidário enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios estadual e
nacional para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a esse
respeito; e o b) Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
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SENTENÇA 46-69
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 46-69.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.185/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido Movimento Democrático Brasileiro de João Dias/RN - MDB
Interessado: TAYSLAN SANTOS DA NÓBREGA - Presidente
Interessado: DEBORA SWENE CAMPOS - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro do Município de João Dias/RN, referentes
ao exercício de 2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do
fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios
estadual e nacional para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a
esse respeito; e o b) Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 25-93
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 25-93.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.184/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido Movimento Democrático Brasileiro de Tenente Ananias/RN - MDB
Interessado: RENATO VIEIRA SARMENTO - Presidente
Interessado: CATIA MARIA DA SILVEIRA - Tesoureiro(a)
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ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro do Município de Tenente Ananias/RN,
referentes ao exercício de 2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber
novas cotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos
diretórios estadual e nacional para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido
comunicados a esse respeito; e o b) Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 23-26
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 23-26.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.168/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira de Tenente Ananias/RN - PSDB
Interessado: THAISA JACOME RODRIGUES SARMENTO - Presidente
Interessado: IRISMAR PEREIRA DA SILVA - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
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PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira do Município de Tenente Ananias/RN,
referentes ao exercício de 2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber
novas cotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos
diretórios estadual e nacional para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido
comunicados a esse respeito; e o b) Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 40-62
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 40-62.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.167/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira de Pilões/RN - PSDB
Interessado: ILLAN ALLISSON FERREIRA SANTOS - Presidente
Interessado: BRUNA SANTOS SILVA - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
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Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira do Município de Pilões/RN, referentes ao
exercício de 2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do
fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios
estadual e nacional para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a
esse respeito; e o b) Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 34-55
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 34-55.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.177/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social de Pilões/RN - PROS
Interessado: MARIA SÉDIMA DE AQUINO - Presidente
Interessado: JOSÉ UBIRAJARA FERNANDES DE AQUINO - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
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Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Republicano da Ordem Social do Município de Pilões/RN, referentes ao
exercício de 2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do
fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios
estadual e nacional para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a
esse respeito; e o b) Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 26-78
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 26-78.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.194/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido Avante de Alexandria/RN - AVANTE
Interessado: FRANCISCO JANDUÍ FERNANDES - Presidente
Interessado: HAROLDO LOBO DE PAIVA - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
____________________________________________________________________________________________________________________
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 068

Natal, segunda-feira, 15 de abril de 2019

Página 34

II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Avante do Município de Alexandria/RN, referentes ao exercício de 2017,
razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do fundo partidário
enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios estadual e nacional
para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a esse respeito; e o b)
Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 42-32
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 42-32.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.172/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido Solidariedade de João Dias/RN - SD
Interessado: ELÍDIO FRANCISCO DIAS JÚNIOR - Presidente
Interessado: FELIPE GOMES VERÍSSIMO - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
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Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Solidariedade do Município de João Dias/RN, referentes ao exercício de
2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do fundo partidário
enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios estadual e nacional
para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a esse respeito; e o b)
Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 27-63
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 27-63.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.189/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido da Mulher Brasileira de Pilões/RN - PMB
Interessado: WANDA KAREN PIRES - Presidente
Interessado: FRANCISCO WENDEL AUGUSTO PIRES - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
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Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido da Mulher Brasileira do Município de Pilões/RN, referentes ao exercício de
2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do fundo partidário
enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios estadual e nacional
para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a esse respeito; e o b)
Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 24-11
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 24-11.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.171/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido Solidariedade de Alexandria/RN - SD
Interessado: LUÍS GONZAGA ABRANTES ALVES - Presidente
Interessado: LUIZ PAULO FIGUEIREDO MANIÇOBA - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
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Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Solidariedade do Município de Alexandria/RN, referentes ao exercício de
2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do fundo partidário
enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios estadual e nacional
para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a esse respeito; e o b)
Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 28-48
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 28-48.2018.6.20.0041 Protocolo: 6.175/2018
Assunto: Contas partidárias - OMISSÃO – Exercício 2017
Interessado: Partido Social Cristão de Alexandria/RN - PSC
Interessado: FRANCISCO MARIA DE ALMEIDA - Presidente
Interessado: ROSIVAN MANIÇOBA DE LIMA - Tesoureiro(a)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÕES TSE nº 23.464/2015 e 23.571/2018. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO REGISTRO PARTIDÁRIO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Informação da Chefia de Cartório relatando a não apresentação das contas pela instância municipal
do partido em epígrafe, referente ao exercício de 2017, deixando de atender à exigência estabelecida no 32 da
Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015.
Devidamente notificado a apresentar as contas, o partido permaneceu omisso, deixando transcorrer o prazo legal
sem qualquer manifestação.
Com vista dos autos, o órgão Ministerial emitiu parecer no sentido de serem as contas declaradas como não
prestadas, ao tempo em que propõe a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput, e seu parágrafo 2º da
Res. TSE nº 23.464/2015.
Intimado o partido para se pronunciar sobre o parecer do MPE e demais documentos acostados aos autos,
silente permaneceu.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de omissão da prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, levada a efeito pelo partido
em epígrafe.
A legislação que trata das finanças e contabilidade dos partidos estabelece no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95,
c/c o art. 28, caput, da Res. TSE nº 23.464/15, que a prestação de contas anual deve ser encaminhada ao Juízo
Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Por sua vez, o art. 30, I, da citada resolução dispõe que, encerrado o prazo para apresentação das contas, o
Cartório Eleitoral deve notificar o órgão partidário e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de ausência de movimentação financeira para que supram a omissão no prazo de setenta e
duas horas.
Verifica-se nos autos que o partido em questão e seus responsáveis foram intimados, em diversas
oportunidades, para apresentar as contas, ou mesmo se pronunciassem sobre a omissão apontada, porém tendo
transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação.
A Resolução TSE nº 23.464/15, no seu art. 46 IV, "a", dispõe que compete à Justiça Eleitoral julgar as contas
pela não prestação, quando: " depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas".
Assim, comprovada a omissão partidária, o julgamento pela não prestação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, constatado nos autos o descumprimento da obrigatoriedade de apresentação das contas pela
agremiação em tela, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.464/2015 c/c o 42 da Res. TSE nº
23.571/2018, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, JULGO como NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Social Cristão do Município de Alexandria/RN, referentes ao exercício de
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2017, razão pela qual determino: a) a proibição da instância municipal de receber novas cotas do fundo partidário
enquanto perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios estadual e nacional
para fins de suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a esse respeito; e o b)
Registro desta decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 38-92
Processo nº 38-92.2018.6.20.0041
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Requerente: Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – Órgão Municipal
Município: Pilões/RN
Advogado(a): JOSÉ LEEBERKAN LOPES ALVES ROCHA, OAB/RN 15636
Interessado(a): MARIA VICENTE DE SOUZA PAIVA - Presidente(a)
Interessado(a): JOSÉ SERAFIM NETO – Tesoureiro(a)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido em epígrafe,
referente ao exercício de 2017.
Notificado para apresentar as contas, na forma estabelecida no art. 30 da Res. TSE 23.464/15, o partido o fez
através da apresentação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, intempestivamente.
A fim de dar ciência aos interessados, publicou-se o edital nº 005/2019 - DJe de 28/02/2019, tendo transcorrido o
prazo sem impugnação.
Pronunciamento do cartório, através do parecer técnico de fls. 18/19, opinando pela aprovação com ressalvas.
Parecer ministerial ofertado às fls. 31/31v e também opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Decido.
A matéria em questão é disciplinada pela Lei nº 9.096/95, a qual estabelece, no seu art. 32, a obrigatoriedade
dos partidos políticos enviarem, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia
30 de abril do ano seguinte. Ocorre que a Lei nº 13.165/2015 acrescentou o § 4º ao artigo 32 do diploma legal
supra, estabelecendo que os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à justiça eleitoral, porém exigindo
do responsável partidário que apresente Declaração da Ausência de Movimentação de Recursos do período em
análise.
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.464/2015, que regulamenta a Lei nº 9.096/95, no tocante às finanças e
contabilidade dos partidos políticos, estabelece, no seu art. 28, § 3º, que a declaração em questão deve observar
os seguintes requisitos: I – Preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE; II – assinada pelo
tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário; III – entregue, fisicamente, ao Juízo competente para análise da
respectiva prestação de contas; e IV – processada dentro dos ditames dispostos nos art. 45 e seguintes da
Resolução nº 23.464/2015-TSE.
No caso presente, verifica-se que não houve utilização de recibos de doação; não foi detectado recebimento de
recursos do Fundo Partidário ou “outros recursos” financeiros ou estimáveis em dinheiro; bem assim, verificou-se
que não foi detectada movimentação financeira pelo referido órgão no exercício em questão.
Pelo exposto, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, em consonância com parecer
ministerial, julgo APROVADA COM RESSALVAS a prestação de contas do Partido Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) de Pilões/RN, referente ao exercício financeiro 2017, posto que apresentada
intempestivamente, verificada falha de natureza meramente formal.
Publique-se. Registre-se no SADP e SICO. Intime-se.
Dê-se ciência, pessoalmente, ao MPE.
Com o trânsito em julgado, certifique-se o cartório, adotando os necessários registros e, em seguida, arquive-se.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
SENTENÇA 29-33
Processo nº 29-33.2018.6.20.0041
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – Órgão Municipal
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Município: Alexandria/RN
Advogado(a): MURICY LIMA ABRANTES, OAB/RN 5437
Interessado(a): JÂNIA MIRTES PONTES FERNANDES - Presidente(a)
Interessado(a): FRANCISCO JANDUÍ FERNANDES – Tesoureiro(a)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido em epígrafe,
referente ao exercício de 2017.
Notificado para apresentar as contas, na forma estabelecida no art. 30 da Res. TSE 23.464/15, o partido o fez
através da apresentação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, intempestivamente.
A fim de dar ciência aos interessados, publicou-se o edital nº 005/2019 - DJe de 28/02/2019, tendo transcorrido o
prazo sem impugnação.
Pronunciamento do cartório, através do parecer técnico de fls. 14/15, opinando pela aprovação com ressalvas.
Parecer ministerial ofertado às fls. 25/25v e também opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Decido.
A matéria em questão é disciplinada pela Lei nº 9.096/95, a qual estabelece, no seu art. 32, a obrigatoriedade
dos partidos políticos enviarem, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia
30 de abril do ano seguinte. Ocorre que a Lei nº 13.165/2015 acrescentou o § 4º ao artigo 32 do diploma legal
supra, estabelecendo que os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à justiça eleitoral, porém exigindo
do responsável partidário que apresente Declaração da Ausência de Movimentação de Recursos do período em
análise.
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.464/2015, que regulamenta a Lei nº 9.096/95, no tocante às finanças e
contabilidade dos partidos políticos, estabelece, no seu art. 28, § 3º, que a declaração em questão deve observar
os seguintes requisitos: I – Preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE; II – assinada pelo
tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário; III – entregue, fisicamente, ao Juízo competente para análise da
respectiva prestação de contas; e IV – processada dentro dos ditames dispostos nos art. 45 e seguintes da
Resolução nº 23.464/2015-TSE.
No caso presente, verifica-se que não houve utilização de recibos de doação; não foi detectado recebimento de
recursos do Fundo Partidário ou “outros recursos” financeiros ou estimáveis em dinheiro; bem assim, verificou-se
que não foi detectada movimentação financeira pelo referido órgão no exercício em questão.
Pelo exposto, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, em consonância com parecer
ministerial, julgo APROVADA COM RESSALVAS a prestação de contas do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB) de Alexandria/RN, referente ao exercício financeiro 2017, posto que apresentada
intempestivamente, verificada falha de natureza meramente formal.
Publique-se. Registre-se no SADP e SICO. Intime-se.
Dê-se ciência, pessoalmente, ao MPE.
Com o trânsito em julgado, certifique-se o cartório, adotando os necessários registros e, em seguida, arquive-se.
Alexandria/RN, 10/04/2019.
THIAGO MATTOS DE MATOS
Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN
EDITAIS

EDITAL 012-19
EDITAL N.º 012/2019-41ªZE
O Excelentíssimo Senhor, Dr. THIAGO MATTOS DE MATOS, MM. Juiz desta 41ª 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 art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, a relação de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis
que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PARTIDO
MUNICÍPIO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
TENENTE ANANIAS/RN
Presidente(a): JOSÉ GILDÂNIO DE ASSIS SILVA
Tesoureiro(a): FRANCISCO CANINDÉ GOMES
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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. Dado e passado neste
município de Alexandria, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (12/04/2019). Eu, _____
Diego Marinheiro Cordenonse, Chefe do Cartório, digitei o presente edital, e assino DE ORDEM do MM. Juiz
Eleitoral.
Diego Marinheiro Cordenonse
Chefe do Cartório

45ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 22/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. EVALDO DANTAS SEGUNDO, MM. Juiz desta 45ª Zona Eleitoral,
circunscrição eleitoral do estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme
determinam os artigos 45, §6° e 57 da lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (código eleitoral brasileiro),
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em especial os
delegados de partidos políticos, que se encontra em cartório relação contendo os nomes e números de inscrição
de eleitores dos municípios de FELIPE GUERRA, ITAÚ, RODOLFO FERNANDES E SEVERIANO MELO, que
solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e SEGUNDA VIA, cujos requerimentos foram
DEFERIDOS e PROCESSADOS no cadastro eleitoral, no período de 01/04/2019 a 05/04/2019, para, querendo,
no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso, nos termos dos arts. 17, §1º, e do art. 18, §5º, da Resolução TSE n.º
21.538/2003 (art. 7º, §1º, da Lei n.º 6.996/82).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
Eleitoral publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 45ª Zona Eleitoral – APODI/RN, aos 11 (onze) dias do mês de abril
do ano de 2019. Eu, __________ (Francisco Edjarlilson de Morais), Assistente I de Cartório da 45ª ZE/RN, digitei
e subscrevi.
Francisco Edjarlilson de Morais
Assistente I de Cartório da 45ª ZE/RN

47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 027/2019 - 47ªZE
O Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório Eleitoral da 47ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, na forma
da lei,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a relação com o nome de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a Prestação de contas ou Declaração de ausência de
movimentação de recursos, referente as eleições gerais de 2018, para fins de ciência e, querendo, no prazo de
03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período nos termos do art. 59, § 1º da mencionada Resolução.
PROCESSO
PARTIDO
MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL/CARGO
22-86.2019.6.20.0047
PT
Carnaubais/RN
Josenildo Fonseca Mendonça/Presidente
Flávio Ferreira da Silva/Tesoureiro
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.
Dado e passado neste município de Pendências, aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove,
eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei e subscrevi.
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EDITAL Nº 028/2019 - 47ªZE
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 028/2019 – 47ªZE
O Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório Eleitoral da 47ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, na forma
da lei,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o nome de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a Prestação de contas ou Declaração de ausência de
movimentação de recursos, referente ao exercício de 2017, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03
(três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
PROCESSO
PARTIDO
MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL/CARGO
21-04-2019.6.20.0047
PT
Carnaubais/RN
Josenildo Fonseca Mendonça/Presidente
Flávio Ferreira da Silva/Tesoureiro
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.
Dado e passado neste município de Pendências, aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove,
eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei e subscrevi.

53ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº 326.72.2016.6.20.0053
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO UM NOVO CAMINHO, JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA E FRANCISCO DE
ASSIS FONSECA JÚNIOR.
ADVOGADO: ADELE ESTRELA MARTINS (OAB/RN 5961) E OUTROS.
INVESTIGADO: MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX E MARIA LÚCIA LIMA DE ANDRADE
ADVOGADO: ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES (OAB/RN 9463) E OUTROS.
SENTENÇA
Tratam os autos da AILE ajuizada pela Coligação “Um Novo Caminho” e o Candidato a Vereador Francisco de
Assis Fonseca Júnior em fase da MARIA EDICE FRANCISCO E FELIX, MARIA LUCIA LIMA DE ANDRADE e
COLIGAÇÃO “TEMPO DE RECONSTRUIR”, tendo alegado que, nas eleições de 2016, a parte demandada teria
praticado captação ilícita de sufrágio, inclusive com o uso de empresa interposta, mediante coação e violência; e
criado óbice à propaganda eleitoral de candidatos adversários. Pediu, liminarmente, Busca e Apreensão de
materias usados, e a procedência da ação.
Decisão de fls.10/11 que indeferiu a liminar.
Contestação de fls.14/21 em que a parte demandada alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva e inépcia da
inicial. No mérito, alegou a falta de provas das alegações iniciais.
Realizada a audiência de instrução e julgamento, as testemunhas não foram ouvidas, nem mesmo as do autor
(fls. 36/37).
As partes foram intimadas para apresentarem suas postulações finais (fls.50/51), tendo apenas a parte demanda
apresentado seus memoriais escritos (fls.42/43).
O MP apresentou seu Parecer (fls. 53/55).
Certidão do Cartório Eleitoral que atestou inexitir em tramitação no TRE/RN o processo nº 32372.2016.6.20.0053
É o relatório. Decido.
1) Primeiramente, aprecio as preliminares alegadas pela parte demandada e entendo o afastá-las. Isso porque,
há a legitimidade da parte demandada para figurar no pólo passivo, porquanto tenha havido o registro das
candidaturas, bem como da Coligação. Por esta razão, estão tais pessoas sujeitas a serem demandadas em
juízo.
Quanto a inépcia da inicial, entendo que a exordial atendeu aos seus requisitos básicos de admissão, sendo que
a presente ação mitiga o princípio da congruência, sendo passível que as eventuais sanções, já previstas em lei
por serem de ordem pública, sejam aplicadas pelo magistrado independentemente de pedido específico.
2) No mérito, entendo que não assisti razão à parte demandante que não se desincumbiu a contento do seu
ônus de provar as suas alegações.
As fotos juntadas e outros documentos, não são aptas a provar a ocorrência da captação ilícita de sufrágio com o
uso de coação e violência, nem de que tenha ocorrido óbice à propaganda eleitoral de candidatos adversários
nas Eleições 2016.
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Além disso, possibilitada apresentação de prova oral, sequer compareceram as testemunhas autorais na
audiência designada para esse fim. E sequer se interessou o demandante de apresentar as suas alegações
finais orais.
3) De fato, após analisar as alegações e as provas constantes dos autos, entendo que não merce prosperar a
pretensão autoral, pois verifico que os fatos por ela alegados, para constituição de seu direito, não se
apresentaram sequer verossimilhantes.
A mínima verossimilhança para constituir seu direito é ônus da parte autora que provoca o Poder Judiciário.
Essa é a lógica probatória do NCPC, conforme artigo 373, e cuja sistemática se liga á vedação, em regra, de
pretensões genéricas.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades na causa relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso que deverá dar à parte a oportunidade de se desimcumbir do ônus que lhe foi atribuído.
O artigo 373 deixa claro que, mesmo nos casos em que se admite a distribuição diversa do ônus da prova, ao
autor cabe fazer prova mínima de sua pretensão para demonstrar a existencia de seu direito. No presente caso,
a ausência de documentos firmes, da parte demandante, bem como da prova oral, não a fez obter sucesso neste
demonstração.
Ressalto que cabe a quem demanda provar a veracidade de suas alegações e dos fatos por ele narrados. No
caso, é necessário, sempre, verificar as provas trazidas aos autos pela parte demandante, sob pena de
transformar o processo num jogo de sorte em que se fazem acusações e se aposta na revelia do réu, ou na não
apresentação de prova por este, para se ter uma sentença favorável.
4) No caso específico da captação ilícita de sufrágio, é preciso que alguns requisitos estejam presentes, como a
prova cabal da conduta, estar-se em período eleitoral e a especial finalidade de agir para captar voto.
Julgados: ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ELEITORAIS. AIJE E AIME. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO.
ART. 96-B, §2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. MÉRITO. PREFEITA E CANDIDATOS A PREFEITO E VICEPREFEITO. PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE ELEITORES EM TROCA DE
VOTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS FRÁGEIS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE
PODER ECONOMICO. DESCARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. IMPROVIMENTO
DOS RECURSOS. 1. O ajuizamento das ações eleitorais, e aplicação das sanções nela previstas reclama
prudência, sob pena de amesquinhar a higidez do processo democrático, máxime porque se pode perpetuar um
indesejável cenário de insegurança jurídica. (precedente: recurso especial eleitoral nº 57035 – São Pedro/SP,
relator Min. Luiz Fux, diário justiça eletrônica, data 19/12/2016, págs. 35/36). 2. Segundo os recorrentes, a então
prefeita de Caridade, na data de 04/10/2016, logo após as eleições pagou com dinheiro público, e em troca de
votos 262 (duzentos e sessenta e duas) faturas de energia elétrica e água, no montante de R$13.549,52 (treze
mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), tendo como beneficiários da ilicitude as
pessoas dos candidatos eleitos prefeito e vice-prefeito, a configurar captação ilícita de sufrágio e abuso de Poder
econômico. 3. In caso, da prova documental acostada restou demonstrado que os pagamentos das contas de
energia e água constante na inicial tiveram supedânio em programa social de assistência social autorizada por
lei, com a dotação orçamentária própria e em execução, pelo menos, desde 2013, nos termos da ressalva
prevista no art. 73, §10, da LEI Nº 9504/97. 4. Por outro lado, no que diz respeito à captação ilícita de sufrágio, a
analise da prova testemunhal incerta no presente caderno processual não traz prova cabal da sua ocorrência. É
que, conforma bem firmou o magistrado sentenciante, nos depoimentos prestados pelos supostos beneficiários
em sede de procedimento preparatório eleitoral, nenhum deles declarou ter utilizado como moeda de troco pelo
voto o pagamento de conta de energia elétrica / água. Todos negaram, de pronto, eventual compra de votos por
parte dos recorridos. Aliás, nos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, não é possível aferir,
igualmente, os referidos pagamentos condicionais à cooptação de votos. 5. O voto ademais, não há elementos
probatórios de que os então candidatos recorridos, hoje eleitos, tenham sido beneficiados em razão das
condutas qui narradas ou as consentiram, nãos e permitindo responsabiliza-los pelo simples fato de terem sido
os candidatos apoiados pela recorrida que à época, era Prefeita de Caridade. 6. À luz dos consolidados
entendimentos jurisprudenciais, para configuração da captação ilícita de sufrágio e abuso de poder, é necessário
a presença de provas robustas, contundentes e irrefutáveis, no entanto, as provas coligidas, nos presentes autos
não se fizeram aptas a corroborar os fatos relatados na inicial, pois se basearam em mera conjecturas.
Precedentes TSE e TRE/CE. 7.Destarte, ante todo o acervo probatório incerto nos autos, não há como condenar
os recorridos pela prática de captação ilícita de sufrágio, menos ainda, por abuso de poder economico, e por
conseguinte, decretar sanções de caráter severo como inelegibilidade por oito anos consecutivos e cassação dos
mandados de prefeito e vice-prefeito, senão estaríamos a fomentar uma situação legítima temerária que
deságua em uma malsinada insegurança jurídica. 8. Dessa forma, avaliadas as provas constantes no feito
principal e seus apensos, percebe-se, repiso, a correção e a retidão da sentença oral combatida, aos prestigiar,
inclusive, soberania popular. 9. Decisão a quo preservada por seu próprios fundamentos. 10. Apelos improvidos.
(TRE/CE RE:34066 Caridade/CE, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, data de julgamento: 13/12/17, data de
publicação: DJE, tomo 234, data 18/12/17, pág. 04/05).
RECURSO INOMINADO. ELEIÇÕES 2008. AIJE. SUPOSTA PROMESSA DE BENEFÍCIO PESSOAL E
ENTREGA DE DINHEIRO EM TROCA DE VOTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONOMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para
configuração do ilícito previsto no art. 41-A da Lei 9504/97, deve ficar provado, de forma robusta, que houve o
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oferecimento de bem ou vantagem pessoal em troca de voto, bem como a participação do candidato ou sua
anuência às praticas ilícitas descritas no referido dispositivo legal. 2. Ausência de provas aptas a provar o abuso
do poder econômico ou a captação ilícita de sufrágio. (TRE/AL – RE: 2462AL,Relator: Francisco Malaquias de
Almeida Júnior, data de julgamento: 01/06/11, data de publicação: DJE/AL, tomo 99, data 02/06/11, pág. 02/03).
Desse modo, não entendo a parte demandante provado a conduta que acusou por parte demandada, não há que
se falar em captação ilícita de sufrágio, o que leva à improcedência da presente ação. Muito pelo contrário, a
parte demandante, após provocar o Judiciário e acusar os demandados, simplesmente negligenciou a ação.
5) Tendo em vista a falta de prova e o desinteresse da parte demandante, em total falta de respeito para com o
judiciário, entendo que ela agiu de modo temerário.
De acordo com o artigo 80, V, do NCPC, configura-se LITIGÃNCIA DE MÁ-FE. A proceder de modo temerário
sendo que o seu reconhecimento e aplicação das sanções pode ocorrer de ofício (artigo 81 do NCPC).
Como concluir que a parte demandante movimentou o poder judiciário de modo temerário, entendo como cabível
a sua condenação, com base no artigo 80, II,do NCPC.
O elemento subjetivo, a má-fe, é observada no fato da(o) parte demandante ter se desinteressado pelo processo
e não ter demonstrado, sequer defendido o seu pleito inicial.
A jusrisprudência eleitoral tem respaldado esse entendimento:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 – AIJE. ABUSO DE PODER ECONOMICO – CONDUTAS
NÃO COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁFE – NÃO AFASTAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSO, A RESPEITO DO PEDIDO
DE CASSAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DOS NÃO ELEITOS. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE COHECIDA. 1. O pedido de cassação do pedido de candidatura dos
candidatos não eleitos perde objeto, de forma superveniente, em decorrência da não escolha. 2. Recurso
parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida. (TRE/PR - RE:27043 IRACEMA DO OESTE/PR,
Relator: Lourival Pedro Chemim, data de julgamento: 29/03/17, data de publicação: DJ, 04/04/17).
Recurso Eleitoral. AIJE. Distribuição gratuita de camisas. Abuso de poder econômico. Não configura ação.
Insuficiência do acervo probatório. Sentença mantida. Desprovimento. Litigância de má-fe. Configuração.
Imposição de pena pecuniária. Nega-se provimento a recurso, para manter a sentença de primeiro grau que
julgou improcedente a AIJE, quando inexistente lastro probatório robusto, seguro e inconteste a demonstrar a
ocorrência do alegado abuso de poder. Restando configurada a violação á norma contida no art. 77, inciso I e II,
e artigo 80, I do CPC, impõe-se a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em virtude da litigância
de má-fe.(TRE/BA – RE:27086 ITAPETINGA/BA, Relator: Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, data de
julgamento: 13/12/17, data de publicação: DJE, data 18/12/17).
Recurso eleitoral. AIJE. Trio elétrico. Propaganda irregular. Único evento. Apreensão do veículo. Omissão de
despesa. Abuso de poder econômico. Não configuração. Sentença mantida. Desprovimento. Litigância de má-fe.
Configuração. Imposição de pena pecuniária. A utilização de trio elétrico em evento de campanha eleitoral, bem
assim a omissão de despesas com o veículo, embora possa se enquadrar, respectivamente, na hipótese de
propaganda ilícita e de irregularidade dos investigados, não ostentam gravidade para configurar o invocado
abuso de poder econômico. Nega-se provimento a recurso, para manter-se a sentença de primeiro grau que
julgou improcedente a AIJE, quando não demonstrada a prática de conduta abusiva a justificar a aplicação das
reprimendas legais. Restando configurada a violação à norma contida no art. 77, inciso I e II, e art. 80, I, do CPC,
impõe-se a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em virtude da litigância de má-fé. (TRE/BA –
RE:53398 ANTAS/BA, Relator: Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, data de julgamento:31/01/18, data de
publicação DJE, 07/02/18.
Ante o exposto, afasto as preliminares apresentadas pela parte demandada, e, no mérito, julgo pela
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais.
Amparado nos artigos 80, V, e 81, do NCPC, condeno a parte demandante, solidariamente, por LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ no pagamento de multa, em favor da parte demandada, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada
réu (art. 81,§ 2º, do NCPC), com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA,
ambos incidíveis desde a data do trânsito em julgado da presente sentença.
Sem condenação nas despesas processuais.
Oficie-se à Corregedoria Regional Eleitoral do RN com cópia da presente sentença, para informar acerca do
julgamento da presente ação.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado arquive-se com baixa na distribuição.
Tangará/RN, 12 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN

DECISÕES E DESPACHOS

AÇÃO PENAL Nº 200-27.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: SUEVANIA VARELA DA SILVA
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DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11882)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 3 de junho de 2019 as 9:15hs no Fórum da Comarca
de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 406-41.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: ROSENILDA FREITAS DA SILVA
DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11882)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 3 de junho de 2019 as 11:30hs no Fórum da Comarca
de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
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Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 313-78.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: ROGÉRIO TEODÓSIO DA SILVA
DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11882)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 3 de junho de 2019 as 10:00hs no Fórum da Comarca
de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
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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 068

Natal, segunda-feira, 15 de abril de 2019

Página 46

A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 249-68.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: JOÃO PAULINO DA SILVA
ADVOGADO: IVANILDO ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO (OAB/RN 3757)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 3 de junho de 2019 as 10:45hs no Fórum da Comarca
de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
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Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 221-03.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREIA
DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11882)
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 3 de junho de 2019 às 13:00hs no Fórum da Comarca
de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 166-52.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: ANDRÉ MÁRCIO BATISTA JUSTINO
DEFENSOR DATIVO: PAULO EDUARDO VICENTE DA SILVA LEMOS (OAB/RN 8244)
DESPACHO
R.H.

____________________________________________________________________________________________________________________
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 068

Natal, segunda-feira, 15 de abril de 2019

Página 48

1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 3 de junho de 2019 as 12:15hs no Fórum da Comarca
de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 594-34.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: CLAUDIO MORENO FEROLDI JÚNIOR
ADVOGADO: IVANILDO ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO (OAB/RN 3757)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05 de junho de 2019 às 10:45hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
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Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 565-81.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: JOSÉ HERIBERTO DE MACEDO
DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11882)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05 de junho de 2019 às 13:00hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
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C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 450-60.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: ANTONIO MARCOS DA SILVA
DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11882)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05 de junho de 2019 às 11:30hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
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Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 443-68.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: JEFFERSON ABREU SILVA
DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11882)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05 de junho de 2019 às 10:00hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 402-04.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: ANTONIA PEGADO DA ROCHA
DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11882)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05 de junho de 2019 às 08:30hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
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Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 350-08.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: RENATA FERNANDES DE ALMEIDA LOCIO
DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11882)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05 de junho de 2019 às 12:15hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
____________________________________________________________________________________________________________________
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 068

Natal, segunda-feira, 15 de abril de 2019

Página 53

parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 177-81.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: SEVERINA SIMPLÍCIO TARGINO
DEFENSOR DATIVO: PAULO EDUARDO VICENTE DA SILVA LEMOS (OAB/RN 8244)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05 de junho de 2019 às 09:15hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
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será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 529-39.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: CARLOS RODRIGUES DA CRUZ
DEFENSOR DATIVO: PAULO EDUARDO VICENTE DA SILVA LEMOS (OAB/RN 8244)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 24 de julho de 2019 às 10:00hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 378-73.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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RÉU: GERALDO FERREIRA GALVÃO
ADVOGADO: LUÍS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA (OAB/RN 4264)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 24 de julho de 2019 às 09:15hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 181-21.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: HENRIQUE EDUARDO SANTAROSA
DEFENSOR DATIVO: PAULO EDUARDO VICENTE DA SILVA LEMOS (OAB/RN 8244)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 24 de julho de 2019 às 10:45hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
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Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 162-15.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: WILLIANE TORREÃO PEREIRA DA SILVA
DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11882)
DESPACHO
R.H.
1) De ordem do Dr. MICHEL MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ª ZE/RN, fica aprazada a
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 24 de julho de 2019 às 08:30hs no Fórum da
Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo que
a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) INTIMEM-SE para que compareçam ao ato:
____________________________________________________________________________________________________________________
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 068

Natal, segunda-feira, 15 de abril de 2019

Página 57

A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Ao Cartório Eleitoral para providências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 10 de abril de 2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
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