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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS
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Processo 0600053-04.2019.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0600053-04.2019.6.20.0000 - Santa Cruz - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: Juiz GLAUBER ANTONIO NUNES REGO INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA: BIÊNIO. REGULAR PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONVOCATÓRIO (ART. 3º, §3º DA RES.
21.009/2002 –TSE). APENAS UM MAGISTRADO INSCRITO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAR REGRAS
DE CLASSIFICAÇÃO. DESIGNAÇÃO PARA O BIÊNIO 2019/2021.
PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Rio Grande do Norte, àunanimidade de votos, em consonância com o parecer oral da Procuradoria Regional
Eleitoral, em DESIGNAR a Juíza NATÁLIA MODESTO TORRES DE PAIVA para o exercício da titularidade da
jurisdição da 16ª Zona Eleitoral, com sede no município de Santa Cruz/RN, para o próximo biênio 2019/2021,
nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações. Natal,
09/04/2019 DESEMBARGADOR GLAUBER ANTONIO NUNES REGO
PRESIDENTE
Processo 0600060-93.2019.6.20.0000
ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA N.º 0600060-93.2019.6.20.0000 (PAE N.º 397/2019)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ANDRÉ LUIZ FIDELES CAMPOS
(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 20ª ZONA ELEITORAL –CURRAIS NOVOS/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 20ª ZONA ELEITORAL. SERVIDOR
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 2º, §1º, II, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017 C/C O ART. 41, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO.
Impossibilidade de deferimento da pretensa requisição, por restar configurada vedação, em vista do não
cumprimento do prazo relativo ao estágio probatório, nos termos do que dispõe o art. 2º, §1º, II, da Resolução
TSE n.º 23.523/2017 c/c o art. 41, da Constituição Federal.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em indeferir o pedido de requisição do servidor
ANDRÉ LUIZ FIDELES CAMPOS, ocupante do cargo de Recepcionista, do Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Jucurutu/RN, para prestar serviços no Cartório Eleitoral da 20ª Zona, com sede no município de
Currais Novos/RN, por restar configurada vedação àpretensa requisição, em vista do não cumprimento do prazo
relativo ao estágio probatório, nos termos do que dispõe o art. 2º, §1º, II, da Resolução TSE n.º 23.523/2017 c/c
o art. 41, da Constituição Federal.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 11 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Relator
Processo 0600058-26.2019.6.20.0000
ACÓRDÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0600058-26.2019.6.20.0000 (PAE nº 3105/2019)
ASSUNTO:
DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR REQUISITADO JONH MAYCON ALEXANDRE VALE
(MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN).
INTERESSADO: JUÍZO DA 25ª ZONA ELEITORAL –CAICÓ/RN
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EMENTA: REQUISIÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DO ATO REQUISITÓRIO.
POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. DEFERIMENTO.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por unanimidade de votos, em
harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em interromper o ato requisitório do servidor
JONH MAYCON ALEXANDRE VALE, do quadro de pessoal do Município de Caicó/RN, com efeitos retroativos
ao dia 19 de março de 2019, em razão da posse em outro cargo público inacumulável, nos termos do voto do
Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 11 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Relator
Processo 0600055-71.2019.6.20.0000
ACÓRDÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0600055-71.2019.6.20.0000 (PAE Nº 2230/2019)
ASSUNTO:
DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR REQUISITADO
SERVIDOR(A):
JOÃO MARIA FIDELES LOPES (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES - DNIT)
INTERESSADO:
JUÍZO DA 69ª ZONA ELEITORAL –NATAL/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO DE SERVIDOR FEDERAL. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DO ATO REQUISITÓRIO EM
RAZÃO DE INTERESSE DA JUSTIÇA ELEITORAL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. DEFERIMENTO.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por unanimidade de votos, em
harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em interromper o ato requisitório do servidor
JOÃO MARIA FIDELES LOPES, do quadro de pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, com efeitos a contar do dia 1º de maio de 2019, nos termos do voto do Presidente, parte
integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Natal, Sala das Sessões, 11 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Relator
Processo 0600052-19.2019.6.20.0000
PROC. ADM.: 0600052-19.2019.6.20.0000-PJe (PAE Nº 2848/2019)
ASSUNTO:
JUIZ ELEITORAL. BIÊNIO. 04ª ZONA ELEITORAL –NATAL/RN.
ORIGEM:
SEÇÃO DE GESTÃO D AUTORIDADES E SERVIDORES EXTERNOS
ACÓRDÃO
EMENTA:. BIÊNIO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. INSCRIÇÕES REGULARES. MAIOR TEMPO DE
AFASTAMENTO DA TITULARIDADE DE ZONA ELEITORAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES. DESIGNAÇÃO.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por
unanimidade de votos, em harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em designar a Juíza
de Direito SABRINA SMITH CHAVES para assumir a titularidade da 4ª Zona Eleitoral, com sede em Natal/RN,
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pelo biênio 2019/2021, a partir da data da posse, nos termos do voto do Presidente e das notas taquigráficas,
partes integrantes da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 11 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0600054-86.2019.6.20.0000
ACÓRDÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0600054-86.2019.6.20.0000 (PAE nº 293/2019)
ASSUNTO:
DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR REQUISITADO FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA
(PREFEITURA DE APODI/RN).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL –APODI/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DO ATO REQUISITÓRIO E
CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO DE ORIGEM POR INTERESSE DO PRÓPRIO SERVIDOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. DEFERIMENTO.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por unanimidade de votos, em
harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em interromper o ato requisitório do servidor
FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA, do quadro de pessoal do Município de Apodi/RN, com efeitos retroativos ao dia
21 de janeiro de 2019, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 11 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Relator
Processo 0600056-56.2019.6.20.0000
ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA N.º 0600056-56.2019.6.20.0000 (PAE N.º 3103/2019)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL FRANCISCA GILVANIA HOLANDA
DO CARMO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL –APODI/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. 35ª ZONA ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.523/2017. CARGO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS
REMUNERATÓRIO A SER SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017.
PRAZO DE 01 (UM) ANO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo único,
da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem da servidora, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Requisição pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de sua apresentação, com base na Resolução TSE n.º
23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em requisitar a servidora FRANCISCA GILVANIA
HOLANDA DO CARMO, ocupante do cargo de Técnico de Nível Superior (TNS), do Quadro de Pessoal da
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), para prestar serviços no Cartório Eleitoral da 35ª Zona
Eleitoral –Apodi/RN, pelo prazo de 01 (um) ano, com efeitos a contar da data da apresentação, com ônus
remuneratório a cargo do órgão de origem, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 11 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Relator
Processo 0600061-78.2019.6.20.0000
ACÓRDÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0600061-78.2019.6.20.0000 (PAE nº 16590/2018)
ASSUNTO:
DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR REQUISITADO MARIO SARAIVA
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 69ª ZONA ELEITORAL –NATAL/RN

LEÃO

NETO

EMENTA: REQUISIÇÃO DE SERVIDOR FEDERAL. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DO ATO REQUISITÓRIO.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. DEFERIMENTO.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por unanimidade de votos, em
harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em interromper o ato requisitório do servidor
MARIO SARAIVA LEÃO NETO, do quadro de pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com
efeitos retroativos ao dia 31 de dezembro de 2018, em razão da restrição do limite do número de servidores
requisitados em anos não eleitorais, em zonas com mais de 100.000(cem mil) eleitores, conforme o Art. 5º, §6º,
da Resolução TSE nº 23.523/2017, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 11 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Relator
Processo 0600062-63.2019.6.20.0000
ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA N.º 0600062-63.2019.6.20.0000 (PAE N.º 3222/2019)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL ERICA FERREIRA MACIEL
(SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO RN).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL –NATAL/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. 2ª ZONA ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.523/2017. ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS
REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. ART. 4º, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.523/2017. PRAZO DE 1 (UM) ANO. ART. 105, INCISO I, DA LEI N.º 13.328/2016 C/C ART. 7º DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo único,
da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei n.º 13.328/2016.
Requisição pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua apresentação, com base no art. 105, I, da
Lei n.º 13.328/2016 c/c art. 7º da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
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Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em requisitar a servidora ERICA FERREIRA
MACIEL, ocupante do cargo de Analista Técnico Administrativo, do Quadro de Pessoal da Superintendência
Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no RN, para a 2ª Zona Eleitoral –Natal/RN, pelo prazo de 1
(um) ano, com efeitos a contar da data de sua apresentação, com ônus remuneratório a cargo do órgão de
origem, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 11 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Relator
Processo 0600057-41.2019.6.20.0000
ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA N.º 060057-41.2019.6.20.0000 (PAE N.º 2886/2019)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL CARLA PATRICIA SOARES TORRES
DE OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL –CEARÁ-MIRIM/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. 46ª ZONA ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.523/2017. ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS
REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. ART. 4º, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.523/2017. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. ART. 105, INCISO I, DA LEI N.º 13.328/2016 C/C ART. 7º DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo único,
da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei n.º 13.328/2016.
Requisição pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da data de sua apresentação, com base no art. 105, I, da
Lei n.º 13.328/2016 c/c art. 7º da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em requisitar a servidora CARLA PATRICIA
SOARES TORRES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Analista Técnico Administrativo, do Quadro de Pessoal
da Defensoria Pública da União, para a 46ª Zona Eleitoral –Ceará-Mirim/RN, pelo prazo de 3 (três) anos, com
efeitos a contar da data de sua apresentação, com ônus remuneratório a cargo do órgão de origem, nos termos
do voto do Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 11 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Relator
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ESPECIAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 73-49.2016.6.20.0000
49.2016.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADO:
SHADE DANDARA MONTEIRO DE MELO COSTA E OUTRO
DECISÃO
O Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Especial (fls. 145/170), em face do Acórdão desta Corte (fls.
122/138), que, por maioria de votos, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, aprovou
com ressalvas a prestação de contas do ora recorrido, referentes ao exercício financeiro 2002.
Em termos gerais, o recorrente defende, no apelo, que o acórdão regional violou o art. 14, da Resolução TSE nº
21.841/2004, mais especificamente as alíneas "m", "n" e "p", do inciso I, e o art. 32, da lei nº 9.096/95.
Argumenta que "(…) como o partido recorrido não apresentou a documentação nos moldes especificados pela
norma de regência aplicável à espécie, mormente extratos bancários, tem-se como evidenciada irregularidade
grave e insanável que constitui óbice à aprovação das contas." (fl. 159)
É, igualmente, perfilhada a existência de dissídio pretoriano entre o acórdão em exame e julgados dos Tribunais
Regionais Eleitorais de Goiás e São Paulo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar o acórdão "no sentido de também
desaprovar as contas da agremiação partidária recorrida, referente ao exercício de 2002". (fl. 170)
É o relatório. Passo à análise dos requisitos de admissibilidade.
No que concerne à tempestividade, a decisão foi recebida na secretaria do parquet no dia 05/04/2019 (fl. 143v) e
interposto o recurso em 08/04/2019 (fl. 145), satisfeito o § 1º do art. 276 do Código Eleitoral.
No tocante aos demais pressupostos gerais de admissibilidade - cabimento, legitimidade, interesse, regularidade
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo –, o apelo os preenche de forma integral.
Acerca dos permissivos legais, considero atendido o descrito na alínea "a", inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral.
Sob o fundamento da alínea "a" do citado dispositivo, a pretensão recursal firma-se em suposta ofensa ao art.
14, da Resolução TSE nº 21.841/2004, mais especificamente as alíneas "m", "n" e "p", do inciso I, e ao art. 32,
da lei nº 9.096/95.
Logo, vislumbro plausível a abertura da via especial, com fulcro na alínea "a", inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral, e, dessa forma permitir a apreciação do tema pela Instância Superior.
Por seu turno, quanto à tese de dissídio pretoriano (alínea "b", inciso I, art. 276, do Código Eleitoral), entendo
que a irresignação transpõe a prévia barreira admissional.
Eis que considero demonstrada possível disparidade jurisprudencial em face de arestos colacionados na
insurgência (fls. 162/169), em eventual similitude fática com a hipótese vertente, mediante a realização de breve
cotejo analítico, encerrando, ao meu sentir, potencial dissonância a ser reconhecida e dirimida pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
Diante do exposto, admito o Recurso Especial interposto, em face do que dispõe o art. 276, I, "a" e "b", do
Código Eleitoral
Intime-se o ora recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao e. Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
Natal/RN, 12 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0601494-54.2018.6.20.0000
RECURSO ESPECIAL NA REPRESENTAÇÃO Nº 0601494-54.2018.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL –RN
RECORRENTE: ROBINSON MESQUITA DE FARIA
ADVOGADOS: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS E OUTRO
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RECORRENTE: SEBASTIÃO FILGUEIRA DO COUTO
ADVOGADOS: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS E OUTRO
RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECORRENTE: JOSIMAR CUSTODIO FERREIRA
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECORRENTE: COLIGAÇÃO TRABALHO E SUPERAÇÃO
ADVOGADOS: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS E OUTRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
ROBINSON MESQUITA DE FARIA, PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, SEBASTIAO FILGUEIRA DO
COUTO, JOSIMAR CUSTODIO FERREIRA E COLIGAÇÃO TRABALHO E SUPERAÇÃO interpuseram Recurso
Especial (ID 845471), em face do Acórdão deste Regional (ID 828121), que, àunanimidade de votos, rejeitou a
preliminar de incompetência e a alegação de impossibilidade de condenação do candidato a Vice-Governador;
pela mesma votação, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da representada Ana Valéria Barbalho
Cavalcanti; no mérito, por maioria de votos, julgou procedente a representação.
Em termos gerais, os recorrentes defenderam, no apelo, que o acórdão regional violou o art. 73, §§ 4º e 5º, da
Lei 9.504/97.
Argumentaram que "Não houve distribuição de bens e nem serviços de caráter social. Simplesmente, a SESAP
designou duas ambulâncias de sua propriedade para servirem no município de Santo Antônio, no hospital
estadual e no SAMU Estadual, não tendo havido nenhuma doação àPrefeitura."
É, igualmente, defendida a existência de dissídio pretoriano entre o acórdão em exame e julgados do Tribunal
Superior.
Por fim, requereram o conhecimento e provimento do recurso, “para excluir àmulta imposta ao candidato àViceGovernador e para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente todos os pedidos contidos na inicial.”
Éo relatório.
Passo àanálise dos requisitos de admissibilidade.
Quanto àtempestividade, tendo o acórdão sido publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 18/03/2018 (ID
837321), e interposto o recurso em 19/03/2018 (ID 845471), satisfeito, pois, o §1º do art. 276 do Código Eleitoral.
No tocante aos demais pressupostos gerais de admissibilidade –cabimento, legitimidade, interesse, regularidade
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo –, o apelo os preenche de forma integral.
Acerca dos permissivos legais, considero atendido o descrito na alínea “a”, inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral.
Sob o fundamento da alínea “a” do citado dispositivo, a pretensão recursal firma-se em suposta ofensa ao art.
73, §§ 4º e 5º, da Lei 9.504/97.
Logo, vislumbro plausível a abertura da via especial, com fulcro na alínea “a”, inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral, e, dessa forma permitir a apreciação do tema pela Instância Superior.
Por seu turno, quanto àtese de dissídio pretoriano (alínea “b”, inciso I, art. 276, do Código Eleitoral), entendo que
a irresignação não transpõe a prévia barreira admissional, eis que, consoante Súmula TSE nº 28, não foi
devidamente realizado o cotejo analítico e demonstrada a existência de similitude fática entre os acórdãos
paradigmas e o aresto recorrido, uma vez que os recorrentes limitaram-se a transcrever acórdãos do Tribunal
Superior Eleitoral com acréscimos de grifos.
Ante o exposto, admito o recurso especial, apenas em face do que dispõe o art. 276, I, “a”, do Código Eleitoral.
Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao e. Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Cumpra-se.
Natal/RN, na data registrada no sistema.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
PORTARIAS

PORTARIA N.º 87/2019 - GP
Remove, em prorrogação, por motivo de saúde, para Natal, a servidora Ednarlly Katianne do Nascimento
Cavalcante.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, XIX, do Regimento Interno desta Casa, e tendo em
vista o que consta do PAE n.º 15876/2014,
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RESOLVE:
Art. 1º Remover, em prorrogação, por motivo de saúde, para Natal, com lotação na 1ª Zona Eleitoral, pelo prazo
de 5 (cinco) anos, a servidora EDNARLLY KATIANNE DO NASCIMENTO CAVALCANTE, ocupante do cargo de
Analista Judiciário - Área Judiciária, matrícula nº 92440742, lotada originalmente na 38ª Zona Eleitoral – Martins,
com fundamento no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea "b", da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, c/c os arts. 5º
inciso III Alínea "b", e 19, ambos da Resolução TSE n.º 23.563/2018 e art. 16 da Resolução TRE/RN nº 04/2011,
com redação alterada pela Resolução TRE/RN nº 10/2015.
Art. 2º Determinar que a servidora seja submetida a reavaliação médica antes do término do novo prazo de
remoção.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 12 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
PORTARIA N.º 88/2019 - GP
Remove, em prorrogação, por motivo de saúde de dependente, Aldenir da Silva para a cidade de Mossoró.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20, XIX, do Regimento Interno
desta Casa, e tendo em vista o que consta do PAE n.º 3291/2014,
RESOLVE:
Art. 1º Remover, em prorrogação, por motivo de saúde de dependente, pelo prazo de 02 (dois) anos, para a
cidade de Mossoró, o servidor ALDENIR DA SILVA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário - Área
Administrativa, matrícula nº 30024398, lotado originalmente na 57ª Zona Eleitoral – Governador Dix-Sept
Rosado, com fundamento no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea "b", da Lei n.º 8.112, c/c art. 5º, inciso III,
alínea "b", e art. 16, parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.563, e arts. 16 e 17 da Resolução TRE/RN n.º 04,
com a redação dada pela Resolução TRE/RN n.º 10.
Art. 2º Determinar que o dependente do servidor seja reavaliado pela Junta Médica Oficial pelo menos 15
(quinze) dias antes do término do prazo de remoção.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
06/10/2018.
Natal, 12 de abril de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ATOS DA PROCURADORIA
PORTARIAS

PORTARIA PRE/RN Nº 9, DE 12 DE ABRIL DE 2019
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, que ao final subscreve, no exercício de suas atribuições institucionais e nos termos do artigo 79,
parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, em consonância com o disposto no § 3º do
artigo 27 da Lei nº 4.737/65, bem como de acordo com o preceituado na Resolução nº 30/2008, do Conselho
Nacional do Ministério Público;
Considerando o teor do Ofício nº 041/2019 – PGJA, através do qual, dentre outras informações, é informado que
o encerramento das funções eleitorais da 2ª Promotora de Justiça da Comarca de Ceará-Mirim, Adriana Lira da
Luz Mello, perante a 62ª Zona, ocorreu na data de 4 de novembro de 2018;
Considerando que são ratificadas as indicações dos membros do Ministério Público que substituíram a
Promotoria Eleitoral da 62ª Zona, a partir de 5 de novembro de 2018, cujas designações para o exercício do
ofício eleitoral foram formalizadas por meio da Portaria nº 43/2018;
Considerando que é indicado, por meio do Ofício nº 106/2019-PGJA, novo representante ministerial para o
exercício da função eleitoral na 62ª Zona, no período de 1º de março a 29 de abril de 2019;
Considerando a Resolução conjunta nº 1/2009-PRE/PGJ que fixa os critérios para as designações dos membros
do Ministério Público para o exercício da função eleitoral,
RESOLVE:
I – Ratificar a designação da 1ª Promotora de Justiça da Comarca de Ceará-Mirim, HELIANA LUCENA
GERMANO, para substituir a Promotoria Eleitoral da 62ª Zona, no período de 5 a 18 de novembro de 2018, tal
como constou da Portaria PRE/RN nº 43/2018.
II – Ratificar a designação do 79º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, LUIZ EDUARDO MARINHO
COSTA, para substituir a Promotoria Eleitoral da 62ª Zona, a partir de 19 de novembro de 2018, tal como
constou da Portaria PRE/RN nº 43/2018.
III – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, a 3ª Promotora de Justiça
da Comarca de Ceará-Mirim, IZABEL CRISTINA PINHEIRO, para atuar perante o Juízo Eleitoral da 62ª Zona –
João Câmara, no período de 1º de março a 29 de abril de 2019, em razão da conclusão do ofício até então
exercido pelo 79º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, Luiz Eduardo Marinho Costa.
IV – Inalterar o exercício, perante as respectivas Zonas Eleitorais, dos demais Promotores que, atuando na forma
do art. 79, da Lei Complementar nº 75/93, representam o Ministério Público Eleitoral, de forma a tornar
desnecessária nova designação.
V – Oficiar à Presidência do E. Tribunal Regional Eleitoral, cientificando-lhe do conteúdo desta.
VI – Ficam revogados os atos designatórios anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria.
Publique-se.
CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA N.º 112/2019 - DG
Designa servidores para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL, 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 n.º 304/2015 – GP, alterada pela
Portaria n.º 78/2016 – GP, que delegou ao Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal competência para criar
comissões temporárias e permanentes, bem como designar seus membros, e
Considerando as informações constantes nos autos do Processo Administrativo Eletrônico n.º 3835/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Designar para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL do TRE/RN, os seguintes
servidores:
MEMBROS TITULARES:
- Pedro Sancho de Medeiros (NL/DG) – Presidente;
- Manoel Nazareno Fernandes Filho (NL/DG) – 1º Substituto do Presidente;
- Anselmo Pereira Silva (STAP/CAP/SAO) – 2º Substituto do Presidente;
- Artur Nascimento Nascimento da Costa (SENG/CAP/SAO); e
- Wallace Rusevel Diógenes de Queiroz (NSPRES/PRES);
MEMBROS SUPLENTES:
- Vladimir Paiva de Souza (SCP/CAP/SAO);
- Eduardo Cardoso dos Santos (SGC/CMP/SAO); e
- Adriano Fernandes da Silva (SALM/CMP/SAO).
Art. 2º A investidura dos membros da Comissão terá validade pelo prazo de 01 (um) ano a contar da
publicação desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Natal, 12 de abril de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
PORTARIA Nº 113/2019 - DG
Dispõe sobre a designação de Equipe de Projeto responsável pela Implantação do Sistema EFD-REINF no
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
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 3488/2019,
RESOLVE:
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Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Equipe de Projeto responsável pela
Implantação do Sistema EFD-REINF no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte:
Equipe de Projeto de Implantação:
- Glauber Raniere Alves (COF/SAO) – Titular e Gerente do Projeto;
- Nelson de Queiroz Oliveira (SPOF/COF/SAO) – Substituto;
- Gildásio Sales da Silva (SGC/CMP/SAO) - Titular;
- Carlos Augusto do Nascimento Vilanova (SGC/CMP/SAO) - Substituto;
- Maria da Guia de Araújo (SC/COF/SAO) - Titular;
- Lindaci de Albuquerque Maranhão da Silva (SC/COF/SAO) - Substituta;
- Sandra Maria Godeiro Andrade Gomes (SEOF/COF/SAO) – Titular e Substituta do Gerente;
- Antônia Ferreira de Oliveira (SEOF/COF/SAO) – Substituta;
- Osmar Fernandes de Oliveira Júnior (CS/STIC) – Titular;
- George Melo de Freitas Barbalho (SDS/CS/STIC) – Substituto do CS;
- Diego Miranda de Paula (SDS/CS/STIC) – Titular;
- Thiago Fernandes Silva Dutra (SDS/CS/STIC) – Titular;
- Thompson de Oliveira Souza (SDS/CS/STIC) – Substituto;
- Carlos Alberto Narciso Fernandes (SBDS/CS/STIC) – Titular;
- Carlos Eduardo Mendes da Silveira (SBDS/CS/STIC) – Substituto;
- Laercir Vale de Oliveira Medeiros (GAPSAO) – Titular;
- Maria Betânia Medeiros de Andrade (GAPSAO) – Substituta;
- Welika Welkovic da Cunha Melo (SLCIP/CMP/SAO) – Titular;
- Eliane Nascimento de Melo Oliveira (SLCIP/CMP/SAO) – Substituta;
- Ernesto Leça Pinto (SCS/CMP/SAO) – Titular e Substituto do CMP;
- Geísa Macêdo de Morais (SCS/CMP/SAO) – Substituta;
- Hermann Prudente Dória (CMP/SAO)
- Titular;
Art. 2º Os servidores abaixo nominados atuarão nas equipes a seguir discriminadas:
- Equipe de Legislação e Normas:
- Glauber Raniere Alves (COF/SAO);
- Sandra Maria Godeiro Andrade Gomes (SEOF/COF/SAO);
- Welika Welkovic da Cunha Melo (SLCIP/CMP/SAO);
- Gildásio Sales da Silva (SGC/CMP/SAO); e
- Hermann Prudente Dória (CMP/SAO).
- Equipe de Modelagem de Processos:
- Glauber Raniere Alves (COF/SAO);
- Laercir Vale de Oliveira Medeiros (GAPSAO);
- Gildásio Sales da Silva (SGC/CMP/SAO);
- Sandra Maria Godeiro Andrade Gomes (SEOF/COF/SAO);
- Ernesto Leça Pinto (SCS/CMP/SAO); e
- Maria da Guia de Araújo (SC/COF/SAO).
- Equipe de Automação:
- George Melo de Freitas Barbalho (SDS/CS/STIC);
- Thiago Fernandes Silva Dutra (SDS/CS/STIC);
- Diego Miranda de Paula (SDS/CS/STIC); e
- Thompson de Oliveira Souza (SDS/CS/STIC).
- Equipe de Infraestrutura:
- Osmar Fernandes de Oliveira Júnior (CS/STIC);
- Carlos Alberto Narciso Fernandes (SBDS/CS/STIC); e
- Carlos Eduardo Mendes da Silveira (SBDS/CS/STIC).
Art. 3º Estabeleço o dia 31 de outubro de 2019 como prazo final para a conclusão dos trabalhos da
Equipe ora instituída.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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Natal, 15 de abril de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
PORTARIA Nº 114/2019-DG
Designa servidores para comporem a Equipe Única de Pregão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte.
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 nº 3252/2016,
Considerando as disposições do art. 10, parágrafo 3º, do Decreto Federal nº 5.450/2005,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para exercerem as funções de pregoeiro e de membro auxiliar
da Equipe Única de Pregão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte pelo período de 01 (um) ano:
Pregoeiros:
- PEDRO SANCHO DE MEDEIROS (NL/DG);
- MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO (NL/DG);
- RADI MEDEIROS DO NASCIMENTO (SPOF/COF/SAO); e
- CARLOS ANDRÉ DE AZEVEDO MOURA (SSP/CIT/STIC).
Membros Auxiliares:
- MARIA MARLY FRUTUOSO (SPEX/CAP/SAO); e
- KÁSSIA VANESSA DE SOUZA REGO (SJDP/CGI/SJ).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 22 de abril de 2019.
Natal/RN, 15 de abril de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
PORTARIA Nº 115/2019-DG
Institui Grupos de Trabalho Permanentes de Eleições que ficarão responsáveis, continuamente, pelo
planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades relativas ao processo eleitoral no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e dá outras providências.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso da delegação de competência de que trata a Portaria n.º 304/2015 – GP, alterada pela Portaria
n.º 78/2016 – GP, que delegou ao Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal competência para criar grupos de
trabalhos e comissões temporárias e permanentes, bem como designar seus membros, e
Considerando que o Planejamento Estratégico do TRE/RN possui como diretriz, na sua Cadeia de Valor, o
macroprocesso finalístico de aprimoramento do processo eleitoral, com desdobramento para o Planejamento e a
Avaliação;
Considerando que a necessária prestação dos serviços destinados aos pleitos eleitorais deve contemplar o
princípio da continuidade em todo o seu ciclo;
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Considerando a necessidade de melhor detalhar os resultados obtidos a partir do processo de trabalho de
avaliação das eleições, por meio das proposições de ajustes e de melhorias para os pleitos subsequentes, com
impacto orçamentário, por acréscimos ou decréscimos de recursos;
Considerando, ainda, as informações constantes nos autos do Processo Administrativo Eletrônico n.º
14025/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Grupos de Trabalho Permanentes de Eleições, conforme Anexo desta Portaria, que ficarão
responsáveis, continuamente, pelo planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades
inerentes ao processo eleitoral, de acordo com a natureza das Eleições.
Art. 2º Compete aos Grupos de Trabalho Permanentes de Eleições identificados nesta norma:
I – Analisar as propostas resultantes do processo de trabalho de avaliação das eleições realizado, nos meses de
novembro e dezembro de ano eleitoral, com a participação de servidores das Zonas Eleitorais e da Secretaria;
II – Estudar e apresentar novas propostas contendo, inclusive, estimativas orçamentárias, com foco nos
princípios da economicidade e da eficiência, para apreciação do Comitê Gestor de Eleições do TRE/RN quanto
às viabilidades operacional e orçamentária referentes aos pleitos eleitorais;
III - Realizar reuniões periódicas, objetivando o bom desempenho e resultado dos trabalhos;
IV - Gerir possíveis riscos que possam interferir nos resultados dos pleitos eleitorais e, a fim de mitigá-los, sugerir
a adoção de controles internos junto à Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica;
V - Realizar os lançamentos iniciais e os ajustes orçamentários, no sistema SIGEPRO, de acordo com os valores
das despesas vinculadas aos grupos de trabalho e as diretrizes que serão repassadas pela ASPLAN/PRES,
levando-se em consideração os limites e o cronograma da respectiva proposta orçamentária formatada pela
SAO, em consonância com as diretrizes fixadas pela SOF/TSE.
VI - Apresentar à ASPLAN/PRES os estudos conclusivos após a análise das melhorias lançadas, de acordo com
os temas identificados na avaliação do pleito anterior, juntamente com os ajustes orçamentários, até o último dia
útil do mês de maio do ano anterior à eleição.
Parágrafo único. Caso as atividades discriminadas no Anexo desta norma não possuam vinculação com as
atribuições das Unidades Administrativas representadas pelos integrantes dos Grupos de Trabalho
Permanentes, conforme a natureza do GT, o Coordenador do Grupo deverá providenciar os lançamentos iniciais
de tais atividades no sistema SIGEPRO.
Art. 3º Os Grupos de Trabalho Permanentes de Eleições deverão protocolar um Processo Administrativo
Eletrônico (PAE) específico, que apresente as atividades desenvolvidas e dirigidas ao pleito que se avizinha,
além de consolidar a cronologia, o histórico das atividades realizadas e os resultados obtidos com o fechamento
do ciclo eleitoral, cujo conteúdo servirá de base para as eleições subsequentes.
§ 1º Os respectivos PAE´s, juntamente com o relatório final dos trabalhos, serão encaminhados à
ASPLAN/PRES para consolidação e apresentação perante o Comitê Gestor de Eleições.
§ 2º O prazo final para a apresentação dos relatórios de fechamento do ciclo de trabalhos dos grupos será, no
máximo, até o dia 10 do mês de novembro do ano eleitoral, a fim de que possa subsidiar o novo processo de
trabalho de avaliação do pleito.
§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica ao Grupo de Trabalho XIII do Anexo I desta Portaria, cujo
prazo de entrega do relatório será até o mês de dezembro do ano da eleição.
Art. 4º A coordenação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade dos titulares das unidades administrativas
constantes do Anexo desta Portaria.
Art. 5º As dúvidas que surgirem serão dirimidas pela Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica deste
Tribunal.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 97/2019 - DG.
Natal/RN, 15 de abril de 2019.
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Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora Geral

ANEXO – PORTARIA Nº 115/2019 – DG
GRUPOS DE TRABALHO PERMANENTES DE ELEIÇÃO
Natureza do Grupo de
Trabalho Permanente
I – Encerramento
Alistamento Eleitoral

Titulares
Unidades

1. Ações de incentivo ao alistamento, em ano não eleitoral;
2. Distribuição de kits biométricos adicionais, se for o caso;
3. Materiais para os últimos dias; 4. Suporte técnico e de
pessoal para o período; 5. Normatizações.

CDCE/CRE

II - Comunicação

1.Campanhas (Final do alistamento, Acessibilidade e
Mesário voluntário); 2. Fake News; 3. e-Título; 4. Auditoria
das urnas; 5. Disque-eleitor; 6. Cerimônia de Diplomação; 7.
Imprensa Oficial (publicação de matérias no DOU).

ASCOM/PRES

III
Sistemas
de
Acompanhamento
de
Eleições
IV - Logísticas de TIC e
de Zonas Eleitorais

1. Portal das Eleições; 2. Sistema SIGA; 3. Unificação dos
Sistemas de Eleições.

ASPLAN/PRES

1. Agregação de Seções; 2. Suporte Técnico; 3. Auxiliares
de Eleições; 4. Geração de Mídias e Preparação de Urnas;
5. Logística de Urnas Eletrônicas; 6. Treinamento dos
Chefes de Cartório; 7. Vistoria dos Locais de Votação; 8.
Transferência Temporária de Eleitor; 9. Transmissão
Descentralizada; 10. Gerenciamento da Totalização; 11.
Véspera e dia; 12. Voto em Trânsito.

CLE/STIC

V - Pessoal de Apoio às
Eleições - I

1. Oficiais de Justiça; 2. Análise dos limites do cumprimento
de mandados; 3. Impacto na devolução de servidores
requisitados; 4. Estudo de alternativas de Requisição
extraordinária, por meio das Leis nºs 6.999/82 e 9.504/97.

COPES/SGP

VI - Pessoal de Apoio às
Eleições - II

1. Treinamentos de mesários e supervisores; 2. Estudos
sobre convocação de mesários; 3. Mesário voluntário; 4.
Estagiários; 5. Auditoria (votação paralela); 6. DisqueEleitor; 7. Seleção de Servidores da Secretaria do TRE/RN
(Final do alistamento, véspera e dia, registro de
candidatura, prestação de contas, dentre outros).

CODES/SGP

VII- Diárias, Passagens e
Serviços Extraordinários

1. Levantamento junto às unidades das necessidades com
diárias e passagens aéreas (treinamentos de servidores e
reuniões), deslocamentos gerais (alistamento eleitoral, ciclo
de palestras, vistorias, transmissão descentralizada, dentre
outras necessidades); 2. Ressarcimento de passagens
terrestres; 3. Levantamento junto à CRE/RN, EJE e
Ouvidoria e demais unidades; 4. Análise da norma de
concessão de HE e proposição de alterações, se for o caso.
1. Consolidação da proposta orçamentária e monitoramento
do orçamento de pleitos; 2. Comparativos quanto aos
custos das naturezas das despesas entre os últimos
exercícios; 3. Acompanhamento dos lançamentos iniciais e

COBEP/SGP

VIII Pleitos

Orçamento

do

Atividades (parâmetros para os trabalhos)

de

das

COF/SAO
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Transporte,
Terceirização e Locações
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os ajustes no SIGEPRO, pelas UAs, considerando o
cronograma e os limites informados pelo TSE.
1. Terceirizados adicionais para o pleito; 2. Contínuos
adicionais para o pleito; 3. Recepcionistas adicionais para o
pleito; 4. Gerador; 5. Linhas telefônicas adicionais;
6. Veículos requisitados; 7. Veículos locados; 8. Logística
de transporte de urnas (véspera e dia); 9. Pacote adicional
de motoristas para o pleito; 10. Pacote adicional de
motociclistas para o pleito; 11. Análise de contratação de
veículos para transporte.
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CAP/SAO

X - Contratações e
Distribuição de Materiais

1. Materiais sem utilidade e sobras; 2. Novas aquisições e
distribuição de materiais para as eleições; 3. Contratações
com destinações específicas; 4. Reutilização e melhorias; 5.
Modalidade de contratação e pagamento de alimentação
dos Mesários e Supervisores.

CMP/SAO

XI – Segurança

1. Segurança do Pleito.

NSPRES/PRES

XII
–
Logística
de
Auditoria nas UEs e
Impressos

1. Impressos sem utilidade e sobras; 2. Contratação e
distribuição de impressos para as eleições; 3. Relação de
candidatos e de locais de votação, dentre outros impressos
necessários, que precisam ser levantados; 4. Reutilização e
melhorias; 5. Auditoria das UEs em ambiente controlado e
nas sessões eleitorais (comissão e infraestrutura); 6.
Análise do impacto junto ao PJe, se couber; 7. Pesquisa de
Jurisprudência.

CGI/SJ

XIII
Registro
de
Candidatura; Propaganda
Eleitoral; Prestação de
Contas; e Denúncias

1. Aprimoramento da integração do CAND-PJ-e; 2.
Peticionamento avulso; 3. Ciclo de Palestras (EJE); 4.
Comissão de Prestação de Contas (treinamento e plantão
no TRE); Plantões nas Zonas e polos; 5. Termo de
Cooperação para execução de diligências especiais; 6.
Regulamentação e atualização de normas; 7. Nomeação
dos Juízes auxiliares da propaganda eleitoral; 8. Canais,
notificações e tramitação para as denúncias; 9. Sistema
Pardal e suas funcionalidades; 10. Análise do impacto junto
ao PJe, se couber.

CADPP/SJ

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

Processo 0601217-38.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601217-38.2018.6.20.0000 RELATOR(A): CORNELIO ALVES DE AZEVEDO
NETO REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAIMUNDO DA COSTA SOBRINHO DEPUTADO ESTADUAL,
RAIMUNDO DA COSTA SOBRINHO
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 (Expedido para os
fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018 para que,
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no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais 2018
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601217-38.2018.6.20.0000 –PJE.
Natal/RN, 12 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
Processo 0600966-20.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600966-20.2018.6.20.0000 RELATOR(A): CORNELIO ALVES DE AZEVEDO
NETO REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA MIRIAM PINHEIRO DE PAIVA MEDEIROS DEPUTADO
ESTADUAL, MARIA MIRIAM PINHEIRO DE PAIVA MEDEIROS
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 (Expedido para os
fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018 para que,
no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais 2018
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0600966-20.2018.6.20.0000 –PJE.
Natal/RN, 12 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
Processo 0601566-41.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601566-41.2018.6.20.0000 RELATOR(A): RICARDO TINOCO DE GOES
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JONATAS MICAEL MELO FELIX DEPUTADO ESTADUAL, JONATAS MICAEL
MELO FELIX
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 (Expedido para os
fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018 para que,
no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais 2018
apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601566-41.2018.6.20.0000 –PJE.
Natal/RN, 15 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
Processo 0601133-37.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601133-37.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 05 - WLADEMIR SOARES
CAPISTRANO REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXANDRE SILVA DEPUTADO ESTADUAL, ALEXANDRE
SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719, PEDRO HENRIQUE
CORDEIRO LIMA - RN10379-B, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946, LUCAS BEZERRA
VIEIRA - RN14465 Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719, PEDRO
HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946,
LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465
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 930121.
Em Natal/RN, 15 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601062-35.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601062-35.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - LUIS GUSTAVO ALVES
SMITH REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIO FLAVIO CAVALCANTE DEPUTADO ESTADUAL, LUCIO
FLAVIO CAVALCANTE Advogados do(a) REQUERENTE: PABLO DE MEDEIROS PINTO - RN6330, JULIANA
MUNIZ FERNANDES DE QUEIROZ - RN13859, ANGILO COELHO DE SOUSA - RN9144, RAIMUNDO
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NONATO CUNHA DOS SANTOS JUNIOR - RN11496, EMANUEL DE HOLANDA GRILO - RN10187 Advogados
do(a) REQUERENTE: PABLO DE MEDEIROS PINTO - RN6330, JULIANA MUNIZ FERNANDES DE QUEIROZ RN13859, ANGILO COELHO DE SOUSA - RN9144, RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS SANTOS JUNIOR RN11496, EMANUEL DE HOLANDA GRILO - RN10187
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 931021.
Em Natal/RN, 15 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601069-27.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601069-27.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 02 - RICARDO TINOCO DE
GOES REQUERENTE: ELEICAO 2018 DANIELE DE SOUTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL, DANIELE DE
SOUTO SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719, LUCAS
BEZERRA VIEIRA - RN14465, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946, PEDRO HENRIQUE
CORDEIRO LIMA - RN10379-B Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA RN007719, LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946,
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B
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 930621.
Em Natal/RN, 15 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601538-73.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601538-73.2018.6.20.0000 Relatoria Vice-Presidência - CORNELIO ALVES DE
AZEVEDO NETO REQUERENTE: ELEICAO 2018 DAMIANA CASSIA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL,
DAMIANA CASSIA DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719,
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA RN9946, LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465 Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO
BARBOSA - RN007719, PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B, JULES MICHELET PEREIRA
QUEIROZ E SILVA - RN9946, LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465
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 930421.
Em Natal/RN, 15 de abril de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601032-97.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601032-97.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - LUIS GUSTAVO ALVES
SMITH REQUERENTE: ELEICAO 2018 KELLY KENNYA MAIA DE MORAIS DEPUTADO ESTADUAL, KELLY
KENNYA MAIA DE MORAIS Advogados do(a) REQUERENTE: PABLO DE MEDEIROS PINTO - RN6330,
JULIANA MUNIZ FERNANDES DE QUEIROZ - RN13859, ANGILO COELHO DE SOUSA - RN9144,
RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS SANTOS JUNIOR - RN11496, EMANUEL DE HOLANDA GRILO RN10187 Advogados do(a) REQUERENTE: PABLO DE MEDEIROS PINTO - RN6330, JULIANA MUNIZ
FERNANDES DE QUEIROZ - RN13859, ANGILO COELHO DE SOUSA - RN9144, RAIMUNDO NONATO
CUNHA DOS SANTOS JUNIOR - RN11496, EMANUEL DE HOLANDA GRILO - RN10187
ATO ORDINATÓRIO
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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 930821.
Em Natal/RN, 15 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
02ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PORTARIA Nº 002/2019-2ª ZE
O Doutor AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO, Juiz titular da 2ª Zona Eleitoral de Natal/RN, no uso das
atribuições legais, estabelecendo normas visando a mais absoluta lisura e autenticidade dos atos eleitorais,
RESOLVE:
Art. 1º. DETERMINAR que para operações de alistamento eleitoral, revisão e transferência de domicílio eleitoral
o interessado deverá apresentar, no ato da operação, documento oficial de identidade com foto, bem como
comprovante de endereço em nome do eleitor ou de terceiros, conforme o caso, não sendo necessária a
exigência de cópias da documentação apresentada.
Art. 2º. DETERMINAR que o servidor, quando achar pertinente, cientifique o eleitor de que qualquer declaração
falsa, prestada por este, e registrada no Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), implica na conduta
típificada no art. 350 do Código Eleitoral.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 11 de abril de 2019.

AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral da 2ª Zona
DECISÕES E DESPACHOS

CARTA PRECATÓRIA Nº: 84-67.2019 (Ação Penal nº 237/2008)
PROTOCOLO Nº: 4.940/2019
DEPRECANTE: Juízo da 19ª Zona Eleitoral – SÃO TOMÉ/RN
DEPRECADO: Juízo da 2ª Zona Eleitoral – NATAL/RN
Réu: JOSÉ BARBOSA JÚNIOR
ADVOGADO: WALLACE BRUNO DE OLIVEIRA PAIVA – OAB/RN 14.275

DESPACHO
Aprazo audiência de Instrução e Julgamento, na Carta Precatória em epígrafe, para o dia 26/04/2019, às 09:30
horas, para interrogatório do Réu, pelo que DETERMINO seja expedido o competente mandado de intimação
deste, a fim de que compareça à referida audiência, acompanhado de seu advogado.
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Determino, ainda, nos termos da Resolução TSE nº 23.527, c/c o art. 2º da Portaria TRE nº 422/2017, que se
faça a referida intimação do Réu por oficial de justiça ad hoc, a saber, pelo servidor requisitado JOSÉ
HERIBERTO DE OLIVEIRA, devendo utilizar-se de veículo oficial do TRE/RN.
Notifique-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Cumpra-se.
Natal, 11/04/2019.

AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
JUÍZ ELEITORAL - 2ª ZE/RN
PORTARIAS

PORTARIA Nº 002/2019-2ª ZE
O Doutor AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO, Juiz titular da 2ª Zona Eleitoral de Natal/RN, no uso das
atribuições legais, estabelecendo normas visando a mais absoluta lisura e autenticidade dos atos eleitorais,
RESOLVE:
Art. 1º. DETERMINAR que para operações de alistamento eleitoral, revisão e transferência de domicílio eleitoral
o interessado deverá apresentar, no ato da operação, documento oficial de identidade com foto, bem como
comprovante de endereço em nome do eleitor ou de terceiros, conforme o caso, não sendo necessária a
exigência de cópias da documentação apresentada.
Art. 2º. DETERMINAR que o servidor, quando achar pertinente, cientifique o eleitor de que qualquer declaração
falsa, prestada por este, e registrada no Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), implica na conduta
típificada no art. 350 do Código Eleitoral.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 11 de abril de 2019.

AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral da 2ª Zona
PORTARIA Nº 003/2019-2ªZE
O Doutor AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO, Juiz Eleitoral da 2ª Zona, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, ainda,
CONSIDERANDO que compete ao Magistrado fazer as diligências necessárias à ordem e presteza do serviço
eleitoral, consoante dispõe o inciso IV do art. 35 da Lei nº 4.737/65;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer rotinas procedimentais de forma a imprimir maior celeridade
aos feitos eleitorais, bem como na atualização do Cadastro Nacional de Eleitores, através das operações de
alistamento, transferência e revisão eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de desburocratizar os procedimentos ordinatórios sem caráter decisório,, nos
termos do art. 93, XIV da CF/88;
CONSIDERANDO o poder de autotutela conferida á Administração Pública para que possa corrigir de ofício os
seus próprios atos;
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar o(a) Sr(a) Chefe do Cartório Eleitoral ou seu substituto legal a expedir, de ordem, os mandados
de diligência, mandados de intimação, ou de notificação e praticar atos de administração e atos de mero
expediente sem caráter decisório;
Art. 2º. Determinar que o(a) Sr(a) Chefe do Cartório Eleitoral ou seu substituto legal proceda aos necessários
acertos no sistema ELO, nas operações de alistamento, transferência e revisão eleitoral, de modo a sanar as
divergências apontadas entre os dados digitados no requerimento e os constantes da documentação
apresentada pelo requerente, quando estiver o RAE na situação de "digitado";
Art. 3º. Efetivados os acertos mencionados no artigo anterior, através da utilização da ferramenta "editar" do
ELO, sem a presença do requerente, deverá o servidor comandar a gravação no sistema ELO e imprimir o RAE
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retificado, juntando-o, em seguida, á documentação original e posterior submissão ao Juízo Eleitoral para
apreciação.
Art. 4º. De modo a não ocasionar divergências entre os dados consignados no título eleitoral e os registrados no
caderno de votação, o que poderia acarretar dificuldades à identificação do eleitor na seção eleitoral, os acertos
referentes ao nome do eleitor, nome da mãe e data do nascimento somente poderão se dar na presença do
eleitor/alistando.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se. Publique-se. Cumpra-se.
Natal, 15 de abril de 2019.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral da 2ª Zona

03ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

DECISÃO
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA Nº 41-30.2019.6.20.0003
PROTOCOLO: 155/2019
REQUERIDA: IONE INOÊNCIA DE OLIVEIRA SILVA
DECISÃO
Vistos, etc.
Processo de natureza administrativa, instaurado em face de IONE INOCENCIA DE OLIVEIRA SILVA, aos quais
se comunica o não comparecimento ao trabalho no 2º turno das Eleições Gerais do ano de 2018.
Notificada, a mesária justificou que deixou de comparecer ao 2º turno por motivo de doença da sua genitora e
juntou atestado médico.
É o relato. Decido.
Considerando que a mesária convocada IONE INOCENCIA DE OLIVEIRA SILVA apresentou
justificativa plausível à ausência aos trabalhos eleitorais, não resta outro entendimento a não ser acolher a
mesma.
DETERMINO que seja lançado o ASE 175 na inscrição do (a) eleitor (a) em tela.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquivem-se os presentes autos com a baixa respectiva no SADP.
Natal, 12 de abril de 2019.
Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra
Juiz da 03ª Zona Eleitoral
EDITAIS

EDITAL Nº 019/2019
O Excelentíssimo Dr. GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA Juiz(a) desta 3ª Zona Eleitoral, do
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e 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 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 do
término do prazo 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.
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RESPONSÁVEL/CARGO
Dickson Ricardo Nasser dos Santos Junior/Presidente

E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo de 03 (três)
dias para impugnação. Dado e passado nesta cidade de Natal, Estado do Rio do Grande do Norte, aos 15 dias
do mês de abril, do ano de dezenove. Eu,
Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros, Chefe de Cartório
da 3ª Zona Eleitoral, digitei e assino DE ORDEM o presente edital.

MÁRCIA REGINA MIRANDA CLEMENTINO MEDEIROS
Chefe de Cartório – 3ª ZE

05ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 028/2019
(Prazo: 15 dias)
O Excelentíssimo Dr. FELIPE L. M. BARROS, Juiz Eleitoral desta 5ª Zona, em substituição, no uso de suas
atribuições legais, etc.
INTIMA ao Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB Macaíba/RN) para que tome ciência de
que, no dia 27 de fevereiro de 2019, nos autos do Processo de Prestação de Contas nº 137-39.2019.6.20.0005,
foi proferida decisão judicial declarando NÃO PRESTADAS as contas do respectivo órgão municipal de
Macaíba/RN, referentes ao pleito eleitoral de 2016 e que, após o prazo deste edital e decorrido o prazo legal
para recurso (3 dias), sem manifestação dos interessados, a sentença transitará em julgado.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM Juiz publicar o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Dado e passado nesta cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte,
aos 15 (dez) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (15/04/2019). Eu, ____________, José Carlos
Júnior, Chefe de Cartório, digitei.
FELIPE L. M. BARROS
Juiz Eleitoral
EDITAL N.º 29/2019
RELAÇÃO DE RAE’S IMPRESSOS – ABRIL/2019
O Dr. FELIPE L. M. BARROS, Juiz Eleitoral desta 5ª Zona, em substituição, no uso de suas atribuições legais,
etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra afixada no
Fórum Eleitoral da 5ª Zona, nos termos dos arts. 17 e 18 da Resolução 21.538-TSE, Requerimentos de
Alistamento Eleitoral – RAE IMPRESSOS a partir do sistema ELO, referentes ao período de 01/04/2019 a
15/04/2019, tendo os interessados o prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com o art. 57, do Código Eleitoral,
para impugnação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou publicar o presente EDITAL, afixado no Mural de Avisos
deste Fórum.
Eu, Francisco de Assis Martins Correia, (
),Servidor de Cartório da 5ª ZE/RN, digitei e subscrevi.
Macaíba/RN, 15 de abril de 2019
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral

07ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

Edital 05/2019_Impugnação de Prestação de Contas
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES, JUIZ(A)
ELEITORAL DA 7ª ZONA ELEITORAL – SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
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23.553/2017, FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2018 dos partidos
políticos abaixo nominados, as quais estão disponíveis para consulta no Cartório Eleitoral, ficando cientes que
qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá
impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, em petição fundamentada dirigida a
este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Município
São José de Mipibu
São José de Mipibu
São José de Mipibu
São José de Mipibu
São José de Mipibu
Vera Cruz
Vera Cruz
Vera Cruz

Protocolo n.
21002/2018
21003/2018
21008/2018
21010/2018
21012/2018
21009/2018
21018/2018
21021/2018

Prestador de contas
Partido Progressistas
Partido Podemos
Partido Comunista do Brasil
Patriota
Partido Democratas
Patriota
Partido da Social Democracia Brasileira
Partido Socialista Brasileiro

Dado e passado nesta cidade de São José de Mipibu/RN em 15 de abril de 2019. Eu, ______ Ailton Rodrigues
Barbosa, Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e conferi o presente edital, o qual assino de ordem da MM. Juíza
Eleitoral.
AILTON RODRIGUES BARBOSA
Analista Judiciário
Chefe de Cartório da 7ª Zona Eleitoral

10ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

Prestação de contas
PROCESSO Nº: 28-44.2018.6.20.0010
PROTOCOLO Nº 8.731/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : JOSERLANIA JORLANY LEITE DO NASCIMENTO - 55 - PREFEITO - JOÃO CÂMARA
ADVOGADO(A): IDAYANE BILRO DA SILVA – OAB/RN Nº 8.300
CNPJ
: 30.423.425/0001-74
Nº CONTROLE: 000551117132RN2802734
DATA ENTREGA: 15/06/2018 às 08:49:18
DATA GERAÇÃO: 15/06/2018 às 08:51:38
PARTIDO POLÍTICO: PSD
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME CANDIDATO
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre
as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do § 1º, art. 64 da
Resolução TSE nº 23.463/2015:
1.

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Ao informar os gastos referentes aos valores recebidos via fundo partidário (R$ 25.000,00), a Candidata
concentrou todas as despesas em uma única empresa, a ANA MIKAELLA NUNES DA SILVA (CNPJ
21.616.968/0001-17), por meio de três contratos, para organização de comícios, contratação de carros de som e
militância.
Ocorre que ao apresentar os contratos, estes são extremamente genéricos, em desacordo com o disposto no art.
55, da Resolução TSE nº 23.463/2015, que exige a descrição detalhada das contratações.
Se não vejamos os contratos apresentados:
1.1. Do contrato de militâncias
Valor do Contrato: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
Objeto do contrato: Contratação de atividades de militância e mobilização de rua.
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Neste contrato não faz qualquer menção sobre quantas pessoas seriam contratadas, quais os dias e horários
que seria realizadas as atividades. Isso inviabiliza a fiscalização das contas, visto que neste ítem a própria
legislação traz um limite legal, qual seja, 1% do eleitorado, nos termos do art. 36, da Resolução TSE nº
23.463/2015. Assim, deverá o prestador informar a relação de pessoal envolvido, com o nome completo e CPF,
além das guias de FGTS e GFIP da empresa contratada.
Resta esclarecer inclusive que, ao verificar o comprovante de inscrição e de situação jurídica da empresa
contratada, não foi localizado, no rol das atividades econômicas, nenhuma que autorize a terceirização de
pessoal para esse determinado fim.
1.2. Do contrato de infraestrutura de comícios
Valor do contrato: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
Objeto do contrato: Contratação de Palco, Som, Iluminação e Tendas.
Mais uma vez temos uma descrição extremamente genérica sobre as despesa o objeto de contratação. Neste
ponto, não temos a(s) característica(s) e tamanho(s) do(s) palco(s), do(s) som(ns) ou qualquer outra coisas.
Não indica ainda quantos eventos estaria ligado a este contrato, inviabilizando mais uma vez a fiscalização da
higidez das contas. Com esta prática, resta inviável inclusive analisar se o objeto contratado condiz com os
valores de mercado.
1.3. Do contrato de publicidade por carro de som
Valor do contrato: R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Objeto do contrato: Contratação de publicidade por carro de som;
Temos, outra vez, uma descrição extremamente genérica sobre as despesa o objeto de contratação. Neste
ponto, não temos quantos carros seriam contratados, se o combustível estaria incluído ou não no valor do
contrato, quais as características dos carros contratados, etc.
Não indica ainda quais os dias e horários seriam utilizados os serviços, inviabilizando mais uma vez a
fiscalização da higidez das contas. Com esta prática, resta inviável inclusive analisar se o objeto contratado está
em sintonia com os valores de mercado.
2.

CONCLUSÃO

Assim, deve o prestador manifestar-se sobre o apontado neste relatório, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
devendo registra-se que o prestador de contas deverá, se entender pertinente, reapresentar a prestação de
contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de
contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, devidamente assinado e
acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas,
conforme disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora
proposta implicar a sua alteração.
João Câmara/RN, 15 de abril de 2019.
João Milton Chaves Joca
Chefe de Cartório da 10ª ZE

12ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21-12.2019.6.20.0012
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – PARTIDO POLÍTICO – ELEIÇÕES 2019
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADVOGADOS: EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL – OAB/RN 9231-B
LEONADO VASCONCELLOS BRAZ GALVÃO – OAB/RN 5023/RN
MUNICÍPIO: PASSA E FICA/RN
PETIÇÃO Nº 25-49.2019.6.20.0012
IMPUGNANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
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ADVOGADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA – OAB/RN 5835

SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político referente ao pleito eleitoral municipal suplementar
de Passa e Fica de 2019.
Publicado edital, houve impugnação, autuada no Processo nº 25-49.2019.6.20.0012, em apenso.
Processada e analisada sob o rito da Resolução TSE nº 23.463/2015, o Cartório Eleitoral apresentou
relatório conclusivo, opinando pela APROVAÇÃO da prestação de contas do partido em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
No caso vertente, observa-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e, no concernente à
sua correta escrituração, verificou-se que o partido logrou juntar todos os documentos exigidos no art. 48 da Res.
TSE n.º 23.463/2015.
Cumpre assentar também que o exame da escrituração foi realizado pela escrivania eleitoral, com o
auxílio do sistema informatizado SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, não tendo sido detectada
nenhuma impropriedade ou irregularidade nas contas em análise que tivesse o condão de macular sua
confiabilidade e transparência.
Com efeito, observou-se a ausência de movimentação de recursos financeiros em espécie, haja vista a
apresentação dos extratos bancários zerados, bem como não constam informações sobre o uso de recursos de
fontes vedadas ou de origem não identificada.
Diante da ausência de movimentação de recursos financeiros, de indícios de irregularidades graves de
qualquer espécie, bem como de impugnações pelos legitimados, é imperioso reconhecer a regularidade das
contas prestadas.
Já com relação a impugnação formulada no Processo nº 24-64.2019.6.20.0012, em apenso, todos os dados
trazidos foram referentes à Prestação de Contas Nº 20-27.2019.6.20.0012, do candidato Celso Luiz Marinho
Lisboa, já julgada e aprovada com ressalvas, não podendo ser objeto de reanálise.
Isto posto, acompanhando o parecer do Ministério Público e em conformidade com o parecer técnico,
DECLARO APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.

Nova Cruz-RN, 10 de abril de 2019.
RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22-94.2019.6.20.0012
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – PARTIDO POLÍTICO – ELEIÇÕES 2019
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
ADVOGADOS: EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL – OAB/RN 9231-B
LEONADO VASCONCELLOS BRAZ GALVÃO – OAB/RN 5023/RN
MUNICÍPIO: PASSA E FICA/RN
PETIÇÃO Nº 24-64.2019.6.20.0012
IMPUGNANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA – OAB/RN 5835
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SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político referente ao pleito eleitoral municipal suplementar
de Passa e Fica de 2019.
Publicado edital, houve impugnação, autuada no Processo nº 24-64.2019.6.20.0012, em apenso.
Processada e analisada sob o rito da Resolução TSE nº 23.463/2015, o Cartório Eleitoral apresentou
relatório conclusivo, opinando pela APROVAÇÃO da prestação de contas do partido em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
No caso vertente, observa-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e, no concernente à
sua correta escrituração, verificou-se que o partido logrou juntar todos os documentos exigidos no art. 48 da Res.
TSE n.º 23.463/2015.
Cumpre assentar também que o exame da escrituração foi realizado pela escrivania eleitoral, com o
auxílio do sistema informatizado SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, não tendo sido detectada
nenhuma impropriedade ou irregularidade nas contas em análise que tivesse o condão de macular sua
confiabilidade e transparência.
Com efeito, observou-se a ausência de movimentação de recursos financeiros em espécie, haja vista a
apresentação dos extratos bancários zerados, bem como não constam informações sobre o uso de recursos de
fontes vedadas ou de origem não identificada.
Diante da ausência de movimentação de recursos financeiros, de indícios de irregularidades graves de
qualquer espécie, bem como de impugnações pelos legitimados, é imperioso reconhecer a regularidade das
contas prestadas.
Já com relação a impugnação formulada no Processo nº 24-64.2019.6.20.0012, em apenso, todos os dados
trazidos foram referentes à Prestação de Contas Nº 20-27.2019.6.20.0012, do candidato Celso Luiz Marinho
Lisboa, já julgada e aprovada com ressalvas, não podendo ser objeto de reanálise.
Isto posto, acompanhando o parecer do Ministério Público e em conformidade com o parecer técnico,
DECLARO APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.

Nova Cruz-RN, 10 de abril de 2019.
RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
JUIZ ELEITORAL

14ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ELEIÇÕES 2016

PROCESSO: 269-74.2016.6.20.0014
CANDIDATO: MARIA MARLENE TARGINO DA SILVA - TOUROS/RN
____________________________________________________________________________________________________________________
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 069

Natal, terça-feira, 16 de abril de 2019

Página 28

ADVOGADO: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA – OAB 4856/RN
DESPACHO
Trata-se da necessidade de complementação documental da Prestação de Contas das Eleições 2016 da
candidata em comento.
Intime-se a requerente por seu representante legal por publicação no DJE, conforme conteúdo e prazo descritos
no mandado de ordem que se segue. Publique-se.
Touros/RN, 15 de abril de 2019.

Lydiane Maria Lucena Maia
Juíza da 14ª Zona Eleitoral

INTIMAÇÃO
A MM. Juíza eleitoral desta 14ª ZE, na forma da lei, manda a qualquer dos
oficiais de Justiça com atribuições neste Juízo, a quem o presente mandado for apresentado, que proceda à
INTIMAÇÃO do REPRESENTANTE da candidata acima nominada, para que o mesmo, no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, apresente:
- o extrato bancário do mês de agosto/2016(período da campanha eleitoral realizada pela candidata em
Touros/RN), referente às Eleições 2016, com valor legal.

Touros/RN, 15 de abril de 2019.
____________________________
Cássio José de Souza Costa
Chefe 14ZE
EDITAIS

EDITAL Nº 009/2019 - 14ZE
A Exma. Sra. Lydiane Maria Lucena Maia, MM. Juíza da 14ª Zona Eleitoral, por nomeação legal, no uso de suas
atribuições legais, etc.
.
FAZ SABER aos interessados relacionados abaixo, que se registraram como candidatos às Eleições 2016 para o
cargo de vereador em Touros, e não prestaram contas referentes a campanha eleitoral, da presente CITAÇÃO,
para, no prazo de 5(cinco) dia(s), apresentar as contas de campanha das Eleições 2016, cumprindo com a
obrigação prevista no parágrafo 4º, do art. 43, da Resolução TSE nº 23463/2015, sob pena das sanções legais
cabíveis.
- SARAH OLIVEIRA DA FONSECA POROCA; e
- KLAUS VON MARTIUS POROCA.
E para que chegue ao conhecimento dos mesmos, firmo o presente Edital que vai assinado por mim, Juíza da
14ª Zona Eleitoral/RN. Dado e passado nesta cidade, aos 08 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove.
Touros/RN, 08 de abril de 2019.
Lydiane Maria Lucena Maia
Juíza Eleitoral da 14ª ZE
15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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EDITAL N.º 08/2019
A Exma. Sra. Vanessa Lysandra Fernandes Nogueira de Souza, Juíza Eleitoral, em substituição legal, nesta 15ª
Zona de São José do Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi(ram) apresentada(s) no Cartório
Eleitoral desta 15ª Zona PRESTAÇÃO(ÕES) DE CONTAS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES GERAIS 2018, pelo(s)
Partido(s) a seguir relacionado(s):
PARTIDO
SIGLA
MUNICÍPIO
ELEIÇÃO
Partido Solidariedade
SD - 77
Lagoa D'Anta
2018
1
.

E para que interessado(s) possa(m) impugnar, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do presente
edital, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente e publicar no Diário da Justiça Eletrônico – DJETRE/RN, nos termos dos arts. 59, §§ 1º a 6º, 72 a 77, e 101, todos da Resolução TSE n.º 23.553/2017, sendo
também afixado no Mural deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 15ª Zona Eleitoral – São José Do Campestre (RN), aos 12 de abril de
2019. Eu, Ubirenice Jeyciane Soares de Medeiros Miali, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e subscrevi.
Vanessa Lysandra Fernandes Nogueira de Souza
Juíza Eleitoral da 15ª Zona
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 009/2019 -15ª ZE/RN
A Excelentíssima Senhora Dra. VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA, MM Juíza
Eleitoral, em substituição legal, nesta 15ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais e conforme determina o Art. 51 da Resolução TSE n.º 23.463/2015,
FAÇO SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2016 dos partidos abaixo
nominados,
as
quais
estão
disponíveis
para
consulta
no
endereço
eletrônico
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais, bem como no
Cartório Eleitoral da 15ª ZE/RN, sito à Rua São José, 05, centro, São José do Campestre/RN, podendo qualquer
partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, impugná-las no prazo
de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Município
N.º do Processo
Prestador(a) de contas
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
11-27.2017.6.20.0015
PRB
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
15-64.2017.6.20.0015
PRP
SERRA DE SÃO BENTO
22-56.2017.6.20.0015
PSB
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, o presente EDITAL
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixado no mural do Fórum Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de São José do Campestre/RN aos doze dias do mês de abril de dois mil e
dezenove (2019). Eu,____________, Ubirenice Jeyciane Soares de Medeiros Miali, Chefe de Cartório, digitei e
subscrevi na forma da lei.
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 15ª ZE/RN, em substituição legal
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 010/2019 -15ª ZE/RN
A Excelentíssima Senhora Dra. VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA, MM Juíza
Eleitoral, em substituição legal, nesta 15ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais e conforme determina o Art. 51 da Resolução TSE n.º 23.463/2015,
FAÇO SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2016 dos candidatos abaixo
nominados (não eleitos), as quais estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais, bem como no
Cartório Eleitoral da 15ª ZE/RN, sito à Rua São José, 05, centro, São José do Campestre/RN, podendo qualquer
partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, impugná-las no prazo
de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Município

N.º do Processo

Prestador(a) de contas
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Maria Ivanuzia Alves de Souza
Erivaldo Camilo da Silva

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, o presente EDITAL
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixado no mural do Fórum Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de São José do Campestre/RN aos doze dias do mês de abril de dois mil e
dezenove (2019). Eu,____________, Ubirenice Jeyciane Soares de Medeiros Miali, Chefe de Cartório, digitei e
subscrevi na forma da lei.
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 15ª ZE/RN, em substituição legal
EDITAL N.º 11/2019
A Exma Sra VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA, Juíza Eleitoral, em substituição
legal, nesta 15ª Zona de São José do Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que foi(ram) apresentada(s) no Cartório Eleitoral desta 15ª Zona
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, pelo(s) Partido(s) a seguir relacionado(s):
PARTIDO

SIGLA

MUNICÍPIO

Partido Social Democrático

PSD

S.J. Campestre

Solidariedade

SD

Serra de São
Bento

EXERCÍCI
O
2016

1
.

2
.

2016

PRESIDENTE
Emanuel
Silva

Faustino

da

Elias Feliciano Sobrinho

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 no Cartório Eleitoral desta 15ª Zona Eleitoral – SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE (RN), aos 12 de
abril de 2019. Eu, ____ Ubirenice Jeyciane Soares de Medeiros Miali, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e
subscrevi.
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral da 15ª Zona, em substituição legal

17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL nº 0027/2019
A Excelentíssima Senhora, Drª Gabriella Edvanda Marques Félix, MMª Juíza da 17ª Zona Eleitoral, Município de
Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, conforme determina os artigos 45, § 6º, 52, §2º, e 57, todos da Lei nº 4737/1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), c/c o §1º do artigo 17 e §5º do artigo 18 da Resolução -TSE nº 21.538/2003, a todos quanto o
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os requerimentos de inscrição, transferência, revisão e
segunda via, do período de 1º a 15 de abril de 2019 e, se for o caso, também os requerimentos de lotes
anteriores diligenciados nesse período, das(os) eleitoras(es) constantes dos relatórios afixados no Cartório
Eleitoral, referentes aos Municípios de Caiçara do Rio do Vento (RN), Lajes (RN), Pedro Avelino(RN) e Pedra
Preta (RN), foram previamente deferidos, ou incluídos em diligência, ou diligenciados, conforme o caso.
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E, para que chegue ao conhecimento das(os) interessadas(os) e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a)
MM. Juiz(a) desta 17ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume e no DJE,
podendo qualquer delegado de partido político impugnar no prazo de 10 (dez) dia(s).
Dado e passado nesta Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, ao(s) quinze dias do mês de abril do
ano de dois mil e dezenove (15/04/2019). Eu, ______Alessandra de Araújo, Chefe do Cartório, digitei e conferi o
presente Edital, que vai assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza da 17ª Zona Eleitoral

20ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PC n.º 107-90.2018.6.20.0020

Prestação de Contas de Campanha (Eleições 2018)

Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB do Município de (BODÓ)
Presidente: JOSÉ FELIX NETO
Tesoureiro(a): JCHEILA MAGDA DA SILVA PEREIRA
Advogado: ALLAN KERLLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA– OAB/RN 3354

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB 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. 30/v)
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB 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.
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Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas de campanha do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
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
PC n.º 95-76.2018.6.20.0020

Prestação de Contas de Campanha (Eleições 2018)

Requerente: PARTIDO: PATRIOTA do Município de (LAGOA NOVA)
Presidente: NAZARENO ULISSES ALVES
Tesoureiro(a): GILIARDI DE LIMA ALVES
Advogado: ALLAN KERLLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA– OAB/RN 3354

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO: PATRIOTA do Município de (LAGOA NOVA),
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. 30/v)
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas do PARTIDO: PATRIOTA do Município de (LAGOA NOVA), revelou que o partido possui
uma conta bancária para movimentação de “outros recursos”, cuja movimentação de valores registrados –
Receitas: 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: PATRIOTA do Município de
(LAGOA NOVA), com fulcro no artigo 77, inciso I, uma vez verificadas falhas que não lhes comprometeram a
regularidade.
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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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 102-68.2018.6.20.0020

Prestação de Contas de Campanha (Eleições 2018)

Requerente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB) do Município de (BODÓ/RN)
Presidente: JOÃO RANIERI GUIMARÃES
Tesoureiro(a): JOSÉ RENAILTON DE MEDEIROS SANTOS
Advogado: ALLAN KERLLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA– OAB/RN 3354

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB) do Município
de (BODÓ/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 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. 33/v)
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB) do Município de (BODÓ/RN), revelou
que o partido possui uma conta bancária para movimentação de “outros recursos”, cuja movimentação de
valores registrados – Receitas: 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 REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) do Município de (BODÓ/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.
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Currais Novos/RN, 12 de abril de 2019
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 20ª ZE
PC n.º 99-16.2018.6.20.0020

Prestação de Contas de Campanha (Eleições 2018)

Requerente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - (PTB) do Município de (CERRO CORÁ/RN)
Presidente: MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Tesoureiro(a): EVERALDO PEREIRA DA SILVA
Advogado: ALLAN KERLLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA– OAB/RN 3354

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - (PTB) do Município
de (CERRO CORÁ/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 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. 33/v)
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - (PTB) do Município de (CERRO CORÁ/RN),
revelou que o partido possui uma conta bancária para movimentação de “outros recursos”, cuja movimentação
de valores registrados – Receitas: 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 TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) do Município de (CERRO CORÁ/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

____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 20ª ZE
PC n.º 97-46.2018.6.20.0020 ¿ Prestação de Contas de Campanha (Eleições 2018)
PC n.º 97-46.2018.6.20.0020 – Prestação de Contas de Campanha (Eleições 2018)
Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - (PSB) do Município de (CURRAIS NOVOS/RN)
Presidente: SÉRGIO HENRIQUE MACIEL MARQUES
Tesoureiro(a): PAULO HERÔNCIO DANTAS
Advogado: ALLAN KERLLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA– OAB/RN 3354

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - (PSB) do Município de
(CURRAIS NOVOS/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 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. 30/v)
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas do PARTIDO TSOCIALISTA BRASILEIRO - (PSB) do Município de (CURRAIS
NOVOS/RN), revelou que o partido possui uma conta bancária para movimentação de “outros recursos”, cuja
movimentação de valores registrados – Receitas: 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 TSOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) do Município de (CURRAIS NOVOS/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
____________________________________________________________________________________________________________________
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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Juiz Eleitoral da 20ª ZE
PC n.º 104-38.2018.6.20.0020

Prestação de Contas de Campanha (Eleições 2018)

Requerente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS do Município de (CURRAIS NOVOS)
Presidente: NAILZON FRANCISCO BRANDÃO DE ALBUQUERQUE
Tesoureiro(a): ANA LÚCIA LOPES DE ALBUQUERQUE
Advogado: ALLAN KERLLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA– OAB/RN 3354

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS do
Município de (CURRAIS NOVOS), 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. 37/v)
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS do Município de (CURRAIS
NOVOS) 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 - PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE – PHS do Município de (CURRAIS NOVOS), 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
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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EDITAIS

Títulos Deferidos
EDITAL Nº 018/2019
O Excelentíssimo Dr. MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR, MM. Juiz Eleitoral desta 20ª Zona – (em
substituição_ – Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade
com o disposto na Lei nº 6.996/82 – Arts. 7º e 8º,c/c a Resolução do TSE nº 21.538/2003 – Arts. 17, § 1º e 18, §
5º.
FAZ SABER aos partidos políticos e demais interessados, que se encontra em Cartório, relação contendo os
nomes e os números de inscrições dos eleitores que requereram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e
REVISÃO no período de 08 a 12 de abril de 2019, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo,
para, querendo, interpor recurso nos termos do que dispõe a Lei nº 6.996/82 – Arts. 7º e 8º e dos Arts. 17§ 1º e
18 § 5º da Resolução nº 21.538/2003 do TSE.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral, publicar o
presente Edital, que será afixado no lugar de costume bem como publicado no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Currais Novos/RN, aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezenove (2019). Eu, _________ Maria da Conceição Santos, Servidor(a) da Justiça Eleitoral, que o digitei e
subscrevi..
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 20ªZE/RN

22ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Documento: Ofício n.º 010/2019-22ªZE/CC
Assunto: Encaminha termos de constatação e apreensão de propagada
Interessado: Juízo da 22ª ZonaDESPACHO
Defiro o requerimento ministerial (SADP N.º 43682019).
Intimem-se, através de edital, usando todas as informações disponíveis nos termos de constatação (SADP
nº32812019, 32822019), a fim de que os proprietários dos respectivos veículos ou as pessoas que estavam na
posse das mídias digitais (pen drive), por ocasião da apreensão, possam recuperá-las, no prazo de trinta (30)
dias corridos, no Cartório Eleitoral, sob pena de inutilização dos referidos objetos.
À Escrivania Eleitoral, lavra os respectivos termos por ocasião da devolução, ou se for o caso, o respectivo termo
de inutilização.
Cumpra-se.
Ciência ao RMPE.
Acari, 15 de abril de 2019
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral
Processo n.º: 32-45.2018.6.20.0022
Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL PartidosPolíticos - Resolução TSE n.º 23.546/2017
Partido Regional: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, POR MEIO DO ÓRGÃO ESTADUAL
Presidente Regional: GARIBALDI ALVES FILHO
Prestador: MDB/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ (CNPJ N.º: 03.885.158/0001-84)
Presidente: SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAUJO
Endereço: AV. JUSTINO DANTAS - 91, CENTRO, SÃO JOSÉ DO SERIDÓ (tel. (84) 98862-3645)
Processo n.º: 1-88.2019.6.20.0022
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Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Partidos
Políticos - Resolução TSE n.º 23.546/2017;
Partido Regional: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, POR MEIO DO ÓRGÃO ESTADUAL
Presidente Regional: GARIBALDI ALVES FILHO
Prestador: MDB/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ (CNPJ N.º: 03.885.158/0001-84)
Presidente: SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAUJO
Endereço: AV. JUSTINO DANTAS - 91, CENTRO, SÃO JOSÉ DO SERIDÓ (tel. (84) 98862-3645)
DESPACHO
Cuida-se de prestações de contas partidárias referentes aos exercícios financeiros de 2017 e 2016, do MDB de
São José do Seridó.
Decisão deste Juízo de 23.01.2019 determinando intimação do órgão partidário hierarquicamente superior para
suceder as referidas ações, uma vez que a vigência do órgão municipal havia expirado.
A Escrivania Eleitoral certificou em 12.04.2019 o transcurso do prazo in albis para a citação do órgão regional do
MDB. Certificou ainda que o MDB/São José do Seridó retornou a atuar com vigência de 01.04.2019 a
01.07.2019.
Eis o relatório. Decido.
Considerando a inércia do sucessor processual, conforme certificado pela Escrivania Eleitoral, assim como ante
notícia de renovação da vigência do órgão municipal do MDB/São José do Seridó, DETERMINO a abertura de
vistas dos autos dos processos epigrafados pelo prazo de dez (10) dias úteis ao MDB/São José do Seridó, na
pessoa de algum membro de sua executiva, para que o partido envide providências legais que entender
necessárias para a resolução das situações postas nos autos. Intime-se por oficial de justiça, com objetivo de
garantir uma citação eficaz e mais célere.
Publique-se.
Acari, 12 de abril de 2019.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral da 22ª ZE
Processo n.º: IPL0697/2013 (Protocolo n.º SADP 26515/2013)
Assunto: Inquérito Policial, Incidência penal – art. 299 da Lei n.º 4.737/65 (Código Eleitoral)
Ref.: Ofício n.º 0597/2019 – IPL0697/2013-4 SR/PF/RN
Juiz Eleitoral: Dr. Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Indiciada: Stella Bárbara Fernandes de Macedo e outros;
DESPACHO
O expediente n.º 0597/2019 – IPL0697/2013-4 SR/PF/RN da Policial Federal (SADP n.º 40352019) encaminhou
material apreendido – agenda manuscrita – nos autos do referido inquérito.
ISTO POSTO, determino a reintegração ao inquérito epigrafado do material encaminhado pela Polícia Federal,
devendo a Escrivania Eleitoral, para tanto, criar um volume apenso.
Cumpra-se.
Empreendimentos necessários.
Acari-RN, 10.04.2019.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral
DESPACHO
DESPACHO
Processo: AP n.º 57-58.2018.6.20.0022
Assunto: AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PEDIDO
DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO;
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 22ª ZONA
DENUNCIADA: STELLA BÁRBARA FERNANDES DE MACEDO
DENUNCIADA: MARIA SALÉSIA FERNANDES
DENUNCIADA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
DENUNCIADO: GIOVANIO DOS SANTOS
DENUNCIADO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA
DESPACHO
Ante a impossibilidade de a Defensoria Pública da União atuar neste caso, na defesa da pessoa de FRANCISCO
DE ASSIS SILVA, declarada no expediente n.º 532/2018-DPU/RN (fl. 126); considerando as justificativas
apresentadas no expediente n.º 2/2019-DIR (fl. 148) pelo chefe do departamento do curso de Direito
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CERES/UFRN, no tocante às dificuldades de ofertar a assistência jurídica gratuita nos termos da Res. 62/CNJ;
sopesando a negativa, por falta de tempo do bacharel DR. JOÃO PAULO PEREIRA, OAB n.º 14688RN para
atuar no presente feito como defensor dativo, consoante informado nestes autos (fl. 161); DETERMINO à
Escrivania Eleitoral que proceda com a intimação de qualquer um dos bacharéis que já atuaram como
defensores dativos no Juízo da Comarca de Acari para se manifestar no prazo de dez (10) dias úteis acerca de a
aceitação ou não do encargo para funcionar como defensor pro bono, perante este juízo, nos termos do art. 263
do Código de Processo Penal, assistindo o denunciado FRANCISCO DE ASSIS SILVA na ação penal em
epígrafe.
Cumpra-se.
Acari, 12 de abril de 2019.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral da 22ª ZE
DECISÃO
REPRESENTAÇÃO Nº 233-62.2017.6.20.0025
ASSUNTO: DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL – PESSOA FÍSICA – ELEIÇÕES 2016.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
REPRESENTADO: SIGILOSO
DECISÃO
Cuida-se de representação eleitoral apresentada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da representada,
qualificada nos autos, em razão de prática de conduta que em tese contraria as normas previstas nos Arts. 23 e
24-C § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 21, § 4º, IV, da Resolução TSE nº 23.463/15, consubstanciada em
doação superior ao limite legal. Pugnou liminarmente pela quebra de sigilo fiscal e, ao final, pela aplicação de
multa à representada.
É o breve relato. Decido.
De início, observo ser imperioso o estabelecimento do contraditório, para fins de análise do pedido de quebra de
sigilo fiscal, haja vista a necessidade de maiores esclarecimentos quanto à natureza da doação. Outrossim, as
informações a serem obtidas via quebra de sigilo fiscal podem ser fornecidas pelo(a) próprio(a) representado(a)
em sede de defesa, quando deverá o cartório eleitoral inserir a informação de sigiloso aos autos.
Ademais, não haverá nenhum prejuízo para a instrução do processo a manifestação prévia da representada.
Assim, por ora, deixo para apreciar o pedido liminar de quebra de sigilo fiscal em momento posterior ao exercício
do contraditório.
Notifique-se a representada para apresentar defesa, nos termos do Art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Todavia, ante a certidão expedida pelo cartório eleitoral e com objetivo de garantir uma citação eficaz, mais
célere, determino que a referida notificação seja realizada através de oficial de justiça.
Cumpra-se.
Acari, 15 de abril de 2019.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral da 22ª ZE
EDITAIS

EDITAL Nº. 07/2019
(PRAZO: 30 DIAS)
O Dr Bruno Montenegro Ribeiro Dantas. Juiz da 22ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso
de suas atribuições legais, na forma da lei, etc.
TORNA PÚBLICO, aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra no Cartório Eleitoral da 22ª
Zona (com expediente de 2ª a 6ª das 8h00 às 14h00, situado no Fórum Eleitoral Juiz Mário Nóbrega de Araújo Rua Adalberto Braz, n. º 63, Ary de Pinho, Acari/RN, CEP 59.370.000 - Tel.: (84) 3433-2120. Email: ze022@trern.jus.br) duas mídias digitais (pen drive) contendo jingles da campanha do candidato ISAIS DE MEDEIROS
CABRAL (Coligação Força e Trabalho) aprendidos por ocasião das eleições 2016, sendo estas encontradas nos
veículos – a) FRONTIER – MZE-6432, no qual se encontrava a pessoa de MARCOS FLÁVIO FREIRE; b) FIAT
UNO – NNL 0046, sem informação sobre os seus ocupantes, conforme termos de constatação n.º 32812019 e
32822019. As referidas mídias digitais devem ser recuperadas pelos proprietários dos respectivos veículos, ou
pelas pessoas que estavam na posse das mídias digitais (pen drive), por ocasião da apreensão, no prazo de
trinta (30) dias corridos, no Cartório Eleitoral, sob pena de inutilização dos referidos objetos.
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E para que chegue ao 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/TRE/RN.
Dado e passado nesta cidade de Acari, sede da 22ª ZE/RN, aos quinze (15) dias do mês de abril do ano de dois
mil e dezenove (2019). Eu, Frederiko S L Neves de Araújo, Chefe da 22ª Zona Eleitoral, o digitei e subscrevi DE
ORDEM do Exmo Sr. BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS, Juiz Eleitoral desta 22ª Zona.
Frederiko S L Neves de Araújo
Chefe de Cartório da 22ª Zona
OUTRAS PUBLICAÇÕES

INTIMAÇÃO DEFENSOR PRO BONO - DRA ANDRÉA OLIVEIRA
Processo: AP n.º 57-58.2018.6.20.0022
Assunto: AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PEDIDO
DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO;
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 22ª ZONA
DENUNCIADA: STELLA BÁRBARA FERNANDES DE MACEDO
DENUNCIADA: MARIA SALÉSIA FERNANDES
DENUNCIADA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
DENUNCIADO: GIOVANIO DOS SANTOS
DENUNCIADO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA

ATO ORDINATÓRIO
Nesta data, DE ORDEM do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral desta 22ª Zona, Dr.
BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS, em razão da decisão de 15.04.2019 contida nos autos epigrafados,
INTIMO a advogada, ANDRÉA OLIVEIRA, OAB n.º 11833-RN, cujo nome consta na lista de advogados inscritos
na OAB para patrocinar as causas dos beneficiários da assistência judiciária gratuita; devendo se manifestar,
formalmente, no prazo de dez (10) dias úteis, acerca de se aceita ou não o encargo para assistir neste juízo,
como defensora pro bono, a pessoa de FRANCISCO DE ASSIS SILVA, denunciado na ação penal epigrafada.
Informo ainda, que o Cartório Eleitoral da 22ª Zona possui expediente de 2ª a
6ª das 8h00 às 14h00, situado no Fórum Eleitoral Juiz Mário Nóbrega de Araújo - Rua Adalberto Braz, n. º 63,
Ary de Pinho, Acari/RN, CEP 59.370.000 - Tel.: (84) 3433-2120. Email: ze022@tre-rn.jus.br.

Acari, 15.04.2019.
Frederiko S L Neves de Araújo
Chefe da 22ª Zona Eleitoral

23ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

Prestação de Contas nº 91-30.2018.6.20.0023 Eleições 2018
Requerente:Partido Comunista do Brasil– PC DO B
Advogado: Walter de Medeiros Azevedo – OAB/RN:10.543
Município-Jardim do Seridó/RN
MANDADO DE INTIMAÇÃO
De ordem do Doutor JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 23ª Zona, no uso de suas
atribuições legais;
Considerando o disposto nos art. 101 da Resolução TSE nº 23.556/2017, MANDA que se proceda a INTIMAÇÃO
do candidato nas pessoas de seus advogados, para que se manifeste no prazo máximo de três dias (art. 72, § 1º
da Resolução TSE nº 23.556/2017) acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais no PARECER TÉCNICO PRELIMINAR anexo ao presente mandado, podendo ser
apresentados, em resposta, esclarecimentos/justificativas, acompanhados, se for o caso, dos documentos
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comprobatórios (art. 72, § 6º). Apresentada ou não a manifestação, será emitido Relatório Conclusivo por parte
desta equipe técnica e os autos serão remetidos ao Ministério Público para emissão de Parecer no prazo de 2
dias.
Dado e passado nesta cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, ao(s) quinze dias do mês de fevereiro
do ano de dois mil e dezenove (15/04/2019). Eu, _____ Karina Flávia Pedrosa Santos, Chefe de Cartório, digitei
e subscrevo.
KARINA FLÁVIA PEDROSA SANTOS
Chefe de Cartório
ANEXO
PARECER TÉCNICO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

Prazo de entrega

1.1.2.

Prestação de contas parcial

Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.

Prestação de contas final

Prestação de contas entregue em 15/03/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.

Peças integrantes:

. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos

2.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 34 DA RESOLUÇÃO TSE
N° 23.553/2017)
Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha
caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, não
constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, de prestação direta dos serviços
e/ou não indicam constituírem bens permanentes que integrem o seu patrimônio, contrariando o que dispõem os
arts. 10, 16 e 27, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que pode caracterizar omissão de movimentação
financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte. Dessa forma, o partido precisa apresentar o termo
de doação dos serviços abaixo, caso seja esta situação.
DATA

CPF

DOADOR

041.584.284-08

DIÓGENES DE ARAÚJO
SANTIAGO
WALTER DE MEDEIROS
AZEVEDO

06/09/2018
051.943.704-74
06/09/2018

3.

NATUREZA DO RECURSO
ESTIMAVEL DOADO
Serviços
prestados
por
terceiros
Serviços
prestados
por
terceiros

VALOR (R$)
250,00
500,00

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

3.1.
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação
de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
4.

PARECER

Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se
este analista:
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4.1. Pela intimação do prestador de contas para, querendo, manifestar-se em até três dias (art. 72, § 1º da
Resolução TSE nº 23.556/2017) acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais indicadas nos itens 2 e 3.1 apresentando:
a)Apresentar termo de doação dos serviços advocatícios e contábeis, se for o caso.
b)Manifestar-se acerca da abertura ou não de contas de campanha para as eleições 2018.

É o Parecer.
Caicó/RN, 15 de Abril de 2019.
Almerinda Roseane Almeida
Técnica judiciária

25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

RAEs Deferidos
E D I T A L 0009/2019.
O Excelentíssimo Senhor Doutor Luiz Cândido de Andrade Villaça, Juiz Eleitoral da 25ª Zona - Caicó, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais etc...
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em consonância com o
estabelecido nos arts. 17, § 1° e 18, § 5°, da Res. TSE n° 21.538/2003, que se encontra disponível em Cartório
relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram alistamento e transferência
para esta 25ª Zona Eleitoral, cujos requerimentos foram realizados no período compreendido entre os dias
1º.04.2019 e 14.04.2019, e tiveram seus pedidos deferidos ou postos em diligência.
E, para que ninguém alegue ignorância, mandou publicar o presente Edital, pelo qual ficam cientes os possíveis
interessados de que no prazo de dez (10) dias, a contar da publicação, poderão impugnar o deferimento, em
petição fundamentada. Dado e passado nesta cidade de Caicó (RN), aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano
de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, ______________, (Eriane Sheylah da Silva Lima), Chefe da 25ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Juiz LUIZ VILLAÇA

27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 022/2019
De ordem do Dr. Mark Clark Santiago Andrade, Juiz Eleitoral da 27ªZE, 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 27ª Zona, a relação com os nomes dos
eleitores que requereram e tiveram seus pedidos de alistamento, transferência e revisão DEFERIDOS pelo Juiz
Eleitoral, após o cumprimento de diligências, conforme o caso, sendo expedido os títulos pelo Sistema ELO no
período de 08 de abril de 2019 a 12 de abril de 2019, referentes aos LOTES de RAE n.º 0013/2019.
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.
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Dado e passado nesta cidade de Jucurutu/RN, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove
(15.04.2019). Tendo eu, ________ (Séfora Kaline Lourenço de Medeiros), Servidora da 27ªZE, digitado e
conferido o presente edital que segue subscrito pela Chefe de Cartório.
SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CLEMENTE
Chefe de Cartório da 27ªZE, em substituição

35ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 40-80.2018.6.20.0035
Requerido: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Requerido: Raimundo Nonato Carlos Junior (Presidente)
Requerido: Mesaque Marinho da Costa (Tesoureiro)
Advogado: João Paulo Ferreira Pinto Filgueira – OAB: 13072/RN
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (APODI), referente
às Eleições Gerais 2018.
Foi publicado Edital para impugnação das contas, transcorrendo in albis o prazo legal.
As contas foram então analisadas e processadas conforme as regras estabelecidas na Lei nº 9.504/1997 e na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
O procedimento técnico preliminar realizado detectou inconsistências.
Devidamente intimada, a agremiação partidária juntou manifestação às fls. 20/22.
Parecer da unidade técnica concluiu pela desaprovação das contas (fls. 24/24v).
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS (fls. 26/26v).
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas revelou as seguintes irregularidades, a saber, ausência de conta bancária, contrariando
obrigação expressa nos arts. 10 e 56, inc. I, da alínea "a" , da Res. TSE nº 23.553/2017.
O Partido foi notificado para se manifestar sobre a irregularidade apontada, alegando em resposta que a
instituição bancária encerrou a conta sem informar à agremiação.
Cumpre relatar que a responsabilidade da abertura e manutenção das contas bancárias é do partido, dessa
maneira, verifica-se que a agremiação não possui conta bancária aberta, o que descumpre requisito essencial ao
exame das contas e comprometem a lisura da escrituração e do processo de prestação de contas como um todo.
É o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da
jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas. 2. O
julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res-TSE nº 23.406, pressupõe
que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da
Justiça Eleitoral. Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação
das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das
diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação
apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas
prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental que se nega provimento. (TSE – RESPE: 215589 BRASÍLIA
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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– DF, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA, Data do Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE –
Diário
de
justiça
eletrônico,
Tomo
122,
Data
27/06/2016,
Página
101).
Nos termos do art. 56, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, consta o extrato bancário como item
obrigatório da prestação de contas, sendo a abertura da conta bancária requisito essencial, mesmo que não
ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
A irregularidade acima identificada compromete a lisura e a confiabilidade das contas apresentadas, razão pela
qual devem ser desaprovadas, como prevê o artigo 77, inc. III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, JULGO como DESAPROVADAS as contas de campanha do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB do município de Apodi/RN, com fulcro no artigo 77, inciso III, e ˜4º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, bem como determino a suspensão do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário do ano
seguinte ao trânsito em julgado desta decisão pelo período de 3 (três) meses, uma vez constatado o
descumprimento das normas referentes à arrecadação de recursos, nos termos do art. 25, da Lei nº 9.504/1997.
Publique-se, Registre-se. Ciência ao MPE. Insira-se a informação no SICO e SADP.
Determino, ainda, nos termos do art. 84, da Res. TSE nº 23.553/2017, a remessa de cópia de todo o processo ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997,
art. 22, ˜ 4º).
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Apodi/RN,11 de abril de 2019.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 42-50.2018.6.20.0035
Requerido: Avante - AVANTE
Requerido: Francisco Jailson da Costa Ferreira (Presidente)
Requerido: Noedson de Freias Alves (Tesoureiro)
Advogado: Pedro Victor Alves Acioly – OAB: 16749/RN

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do AVANTE (APODI), referente às Eleições Gerais 2018.
Foi publicado Edital para impugnação das contas, transcorrendo in albis o prazo legal.
As contas foram então analisadas e processadas conforme as regras estabelecidas na Lei nº 9.504/1997 e na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
O procedimento técnico preliminar realizado detectou inconsistências.
Devidamente intimada, a agremiação partidária juntou manifestação às fls. 21/24.
Parecer da unidade técnica concluiu pela desaprovação das contas (fls. 26/26v).
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS (fls. 28/28v).
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas revelou a seguinte irregularidade, a saber, ausência de conta bancária, contrariando
obrigação expressa nos arts. 10 e 56, inc. I, da alínea "a" , da Res. TSE nº 23.553/2017.
O Partido foi notificado para se manifestar sobre a irregularidade apontada, alegando em resposta que a
instituição bancária encerrou a conta sem informar à agremiação.
Cumpre relatar que a responsabilidade da abertura e manutenção das contas bancárias é do partido, dessa
maneira, verifica-se que a agremiação não possui conta bancária aberta, o que descumpre requisito essencial ao
exame das contas e compromete a lisura da escrituração e do processo de prestação de contas como um todo.
É o entendimento jurisprudencial:
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.1. Na linha da
jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas. 2. O
julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res-TSE nº 23.406, pressupõe
que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da
Justiça Eleitoral. Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação
das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das
diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação
apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas
prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental que se nega provimento. (TSE – RESPE: 215589 BRASÍLIA
– DF, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA, Data do Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE –
Diário
de
justiça
eletrônico,
Tomo
122,
Data
27/06/2016,
Página
101).
Nos termos do art. 56, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, consta o extrato bancário como item
obrigatório da prestação de contas, sendo a abertura da conta bancária requisito essencial, mesmo que não
ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
A irregularidade acima identificada compromete a lisura e a confiabilidade das contas apresentadas, razão pela
qual devem ser desaprovadas, como prevê o artigo 77, inc. III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, JULGO como DESAPROVADAS as contas de campanha do PARTIDO AVANTE do município
de Apodi/RN, com fulcro no artigo 77, inciso III, e ˜4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como determino
a suspensão do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário do ano seguinte ao trânsito em julgado desta
decisão pelo período de 3 (três) meses, uma vez constatado o descumprimento das normas referentes à
arrecadação de recursos, nos termos do art. 25, da Lei nº 9.504/1997.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao MPE. Insira-se a informação no SICO e SADP.
Determino, ainda, nos termos do art. 84, da Res. TSE nº 23.553/2017, a remessa de cópia de todo o processo ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997,
art. 22, ˜ 4º).
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Apodi/RN, 11 de abril de 2019.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 34-73.2018.6.20.0035
Requerido: Podemos - PODE
Requerido: Antonio Laete Oliveira de Souza (Presidente)
Requerido: Edivar Mendes de Freitas Filho (Tesoureiro)
Advogado: Wander Alison Costa dos Santos – OAB: 15032/RN

SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PODEMOS (APODI), referente às Eleições Gerais 2018.
Foi publicado Edital para impugnação das contas, transcorrendo in albis o prazo legal.
As contas foram então analisadas e processadas conforme as regras estabelecidas na Lei nº 9.504/1997 e na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
O procedimento técnico preliminar realizado detectou inconsistências.
Devidamente intimada, a agremiação partidária não se manifestou.
Parecer da unidade técnica concluiu pela desaprovação das contas (fls. 23/23v).
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS (fls. 25/25v).
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas revelou a seguinte irregularidade, a saber, ausência de conta bancária, contrariando
obrigação expressa nos arts. 10 e 56, inc. I, da alínea "a" , da Res. TSE nº 23.553/2017.
O Partido foi notificado para se manifestar sobre a irregularidade apontada, transcorrendo in albis o prazo.
Cumpre relatar que a responsabilidade da abertura e manutenção das contas bancárias é do partido, dessa
maneira, verifica-se que a agremiação não possui conta bancária aberta, o que descumpre requisito essencial ao
exame das contas e compromete a lisura da escrituração e do processo de prestação de contas como um todo.
É o entendimento jurisprudencial:
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da
jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas. 2. O
julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res-TSE nº 23.406, pressupõe
que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da
Justiça Eleitoral. Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação
das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das
diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação
apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas
prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental que se nega provimento. (TSE – RESPE: 215589 BRASÍLIA
– DF, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA, Data do Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE –
Diário
de
justiça
eletrônico,
Tomo
122,
Data
27/06/2016,
Página
101).
Nos termos do art. 56, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, consta o extrato bancário como item
obrigatório da prestação de contas, sendo a abertura da conta bancária requisito essencial, mesmo que não
ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
A irregularidade acima identificada compromete a lisura e a confiabilidade das contas apresentadas, razão pela
qual devem ser desaprovadas, como prevê o artigo 77, inc. III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, JULGO como DESAPROVADAS as contas de campanha do PARTIDO PODEMOS do município
de Apodi/RN, com fulcro no artigo 77, inciso III, e ˜4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como determino
a suspensão do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário do ano seguinte ao trânsito em julgado desta
decisão pelo período de 3 (três) meses, uma vez constatado o descumprimento das normas referentes à
arrecadação de recursos, nos termos do art. 25, da Lei nº 9.504/1997.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao MPE. Insira-se a informação no SICO e SADP.
Determino, ainda, nos termos do art. 84, da Res. TSE nº 23.553/2017, a remessa de cópia de todo o processo ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997,
art. 22, ˜ 4º).
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Apodi/RN, 11 de abril de 2019.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 37-28.2018.6.20.0035
Requerido: Democracia Cristã - DC
Requerido: João Francisco da Costa Neto (Presidente)
Requerido: Francisco das Chagas da Costa (Tesoureiro)
Advogado: Kadson Eduardo de Freitas Alexandre – OAB: 9674/RN

SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do DEMOCRACIA CRISTÃ (APODI), referente às Eleições Gerais
2018.
Foi publicado Edital para impugnação das contas, transcorrendo in albis o prazo legal.
As contas foram então analisadas e processadas conforme as regras estabelecidas na Lei nº 9.504/1997 e na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
O procedimento técnico preliminar realizado detectou inconsistências.
Devidamente intimada, a agremiação partidária não se manifestou.
Parecer da unidade técnica concluiu pela desaprovação das contas (fls. 20/20v).
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS (fls. 22/22v).
É o breve relatório. DECIDO.
A análise das contas revelou a seguinte irregularidade, a saber, ausência de conta bancária, contrariando
obrigação expressa nos arts. 10 e 56, inc. I, da alínea "a" , da Res. TSE nº 23.553/2017.
O Partido foi notificado para se manifestar sobre a irregularidade apontada, transcorrendo in albis o prazo.
Cumpre relatar que a responsabilidade da abertura e manutenção das contas bancárias é do partido, dessa
maneira, verifica-se que a agremiação não possui conta bancária aberta, o que descumpre requisito essencial ao
exame das contas e compromete a lisura da escrituração e do processo de prestação de contas como um todo.
É o entendimento jurisprudencial:
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da
jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas. 2. O
julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res-TSE nº 23.406, pressupõe
que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da
Justiça Eleitoral. Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação
das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das
diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação
apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas
prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental que se nega provimento. (TSE – RESPE: 215589 BRASÍLIA
– DF, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA, Data do Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE –
Diário
de
justiça
eletrônico,
Tomo
122,
Data
27/06/2016,
Página
101).
Nos termos do art. 56, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, consta o extrato bancário como item
obrigatório da prestação de contas, sendo a abertura da conta bancária requisito essencial, mesmo que não
ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
A irregularidade acima identificada compromete a lisura e a confiabilidade das contas apresentadas, razão pela
qual devem ser desaprovadas, como prevê o artigo 77, inc. III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, JULGO como DESAPROVADAS as contas de campanha do PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ
do município de Apodi/RN, com fulcro no artigo 77, inciso III, e ˜4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, bem
como determino a suspensão do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário do ano seguinte ao trânsito
em julgado desta decisão pelo período de 3 (três) meses, uma vez constatado o descumprimento das normas
referentes à arrecadação de recursos, nos termos do art. 25, da Lei nº 9.504/1997.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao MPE. Insira-se a informação no SICO e SADP.
Determino, ainda, nos termos do art. 84, da Res. TSE nº 23.553/2017, a remessa de cópia de todo o processo ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997,
art. 22, ˜ 4º).
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Apodi/RN, 11 de abril de 2019.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 33-88.2018.6.20.0035
Requerido: Partido dos Trabalhadores - PT
Requerido: Lusia Gomes Pinto (Presidente)
Requerido: Antonio Marcelo Marinho Morais (Tesoureiro)
Advogado: Francisco Jailson da Costa Ferreira – OAB: 16261/RN
Advogado: Pedro Victor Alves Acioly – OAB: 16749/RN

SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES (APODI), referente às
Eleições Gerais 2018.
Foi publicado Edital para impugnação das contas, transcorrendo in albis o prazo legal.
As contas foram então analisadas e processadas conforme as regras estabelecidas na Lei nº 9.504/1997 e na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Parecer da unidade técnica concluiu pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 29/29v).
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo APROVAÇÃO COM
RESSALVAS DAS CONTAS (fls. 30/30v).
É o breve relatório. DECIDO.
A análise revelou a seguinte impropriedade, a saber, a apresentação extemporânea das contas, o que, no
entanto, não compromete a regularidade das mesmas.
Do seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, mostramse irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, ˜ 2º-A, da Lei
9.504/1997).
____________________________________________________________________________________________________________________
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 069

Natal, terça-feira, 16 de abril de 2019

Página 48

Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO DOS
TRABALHADORES de Apodi/RN relativas às Eleições Gerais de 2018, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao MPE. Insira-se a informação no SICO e SADP.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Apodi/RN, 11 de abril de 2019.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/RN

38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 12/2019

38ª Zona/RN

A Excelentíssima Senhora MM. Dra. MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA, Juíza da 38ª Zona Eleitoral, na
forma da Lei etc.

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que torna pública a Relação de
Títulos impressos deferidos (anexo 1), bem como os deferidos após diligência (anexo 2), inerentes a alistamento,
transferência, revisão e 2ª via, processados no período de 01 a 14/04/2019, conforme relatório em anexo - RAE’s
Lotes 012 a 013/2019, todos pertencentes a esta 38ª Zona/RN, conforme relatórios (emitidos pelo sistema ELO)
disponíveis em Cartório e afixados em anexo ao presente Edital, no átrio do Fórum local, podendo, qualquer
delegado de partido político, nos termos da Resolução n.º 21.538/03, recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, do
deferimento de transferência e alistamento eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. E para
conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado em
Cartório e no Diário da Justiça eletrônica do TRE/RN.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 38ª Zona Eleitoral – Martins (RN), em 15 de abril do ano de dois mil e
dezenove. Eu ______________(Cleano Ricardo Resende Lucena) – Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei.

Martins/RN, 15/04/2019.

MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral

ANEXO 1 - EDITAL Nº 12/2019 –38ª ZONA/RN – RAES DEFERIDOS
Origem: ZE 38 Zona: 038 Município: 16209 - SERRINHA DOS PINTOS
Data de Processamento: 01/04/2019 a 14/04/2019
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
ELIAS ANTONIO DE QUEIROZ 018182361643 REVISÃO 1031 39 10/04/2019 0012/2019
ELIVANEIDE FERNANDES DO REGO 035436201643 ALISTAMENTO 1015 76 10/04/2019 0012/2019
GLAUCILENO ALVES DA SILVA 027144471600 REVISÃO 1015 76 08/04/2019 0012/2019
JACSON LUIZ DE QUEIROZ 023560021694 REVISÃO 1040 62 11/04/2019 0013/2019
MILENA BELARMINO DE SOUSA 026325442062 TRANSFERÊNCIA 1015 76 11/04/2019 0013/2019
MONNIKI HELLEN NAZIAZENO FERNANDES QUEIROZ 030593051600 REVISÃO 1023 34 05/04/2019
0012/2019

Origem: ZE 38 Zona: 038 Município: 17477 - MARTINS
Data de Processamento: 01/04/2019 a 14/04/2019
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Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
JOSE ORLANDO DA SILVA 027771921600 SEGUNDA VIA 1090 40 01/04/2019 0012/2019
JULIMAR DOS SANTOS 082680610124 REVISÃO 1015 21 05/04/2019 0012/2019
MARIA ALMERI CLEMENTE 176951970116 TRANSFERÊNCIA 1015 32 02/04/2019 0012/2019
MARLETE NOGUEIRA DOS SANTOS 022232171660 TRANSFERÊNCIA 1015 20 01/04/2019 0012/2019
MONICA MARIA ANDRADE SILVA 019595851295 TRANSFERÊNCIA 1210 74 11/04/2019 0013/2019
NELSON DA COSTA PAULO 035436211627 ALISTAMENTO 1066 33 10/04/2019 0012/2019
Total de documentos impressos : 12

ANEXO 2 - EDITAL Nº 12/2019 –38ª ZONA/RN – RAES DEFERIDOS APÓS DILIGÊNCIA
Origem: ZE 38 Zona: 038 Município: 16209 – SERRINHA DOS PINTOS
Data de Processamento: 01/04/2019 a 14/04/2019
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote Novo Lote
FRANCISCO ENEUCIR CHAVES 035436181627 ALISTAMENTO 1058 68 25/03/2019 011/2019 012/2019
Total de documentos impressos/diligenciados: 01

39ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Ref. PC nº 430-58.2016.6.20.0055
Protocolo: 86.188/2016
Prestação de Contas de Campanha 2016 – Partido Político
Partido Social Democrático de Lucrécia/RN

DESPACHO

Jurisdição iniciada em 23/10/2017, conforme Anexo I c/c art. 2°, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN.
Prazos processuais de prestação de contas suspensos de 23/02/2018 a 27/03/2018 em razão do
art. 2º, da Portaria nº 04/2018 – 39ª ZE.

Determino na sequência, o contido abaixo em relação a documentação de fls. 24/32.

a) verificando indícios de irregularidade na prestação de contas, a unidade técnica poderá proceder à emissão de
relatório preliminar para expedição de diligências, as quais desde já defiro, bem como determino a intimação
do(a) prestador(a) de contas para se pronunciar em 72 (setenta e duas) horas, o que deve ser feito na pessoa de
seu(sua) defensor(a) constituído(a) por meio de publicação no DJE, sob pena de preclusão, devendo ainda
constar do ato intimatório que o não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas
como não prestadas;
b) decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo apontamento de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, este será intimado para se pronunciar na forma e no prazo
descritos no item “a”;
c) abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, e, caso o Parquet opine pela rejeição das contas por motivo não identificado/considerado anteriormente
pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar na forma e no prazo descritos no item
“a”.

____________________________________________________________________________________________________________________
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 069

Natal, terça-feira, 16 de abril de 2019

Página 50

d) a conclusão dos autos para julgamento.

Umarizal, 30 de maio de 2018

Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Ref. PC nº 57-07.2018.6.20.0039
Requerente: PMDB de Olho D'Água do Borges/RN
DESPACHO
A agremiação não está vigente desde 23/072018.
Encaminhe-se notificação ao Diretório regional para que apresente, em 72 horas, contas 2018 – ref.
2017 ou declaração de movimentação de recursos do partido municipal.
Em seguida, certifique se houve manifestação. Havendo manifestação, conclusão.
Não havendo, siga o contido abaixo:
Tendo em vista o disposto nos incisos III e IV, do art. 30, da Resolução nº 23.546/17, determino:
1. imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário;
2. Autuação da informação, na classe processual de Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de
seus responsáveis;
3. Juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
4. colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgão da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo partidário;
5. oitiva do MPE, no prazo de cinco dias;
6.abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no
processo, no prazo de três dias.
Publique-se. Intimem-se.

Umarizal, 23 janeiro de 2019
Larissa Almeida Nascimento
Juiza Eleitoral em substituição

41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 013-2019
EDITAL N.º 013/2019-41ªZE - CITAÇÃO
O Doutor THIAGO MATTOS DE MATOS, Juiz Eleitoral da 41ª Zona, Município de Alexandria, Estado do Rio
Grande do Norte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, que, em razão da obrigatoriedade dos Partidos Políticos apresentarem suas prestações de contas
referentes ao pleito 2018 e tendo em vista a omissão do PP – Diretório/Comissão Provisória do Município de
Tenente Ananias/RN, cuja presidente não foi localizada, fica CITADO, pelo presente Edital, o partido, devendo
apresentar as ditas contas, no prazo de 03(três) dias (art. 52, §6º, inciso IV, da Res. TSE n.º 23.553/2017), sob
pena de julgamento das mesmas como não prestadas, com a consequente suspensão do diretório municipal e
dos repasses do fundo partidário (art. 83, inciso II, da Res. TSE n.º 23.553/2017).
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E, para que o Partido e demais interessados possam tomem ciência da citação, mandou o MM. Juiz expedir o
presente Edital, que será afixado pelo prazo de 03(três) dias no lugar de costume e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Alexandria/RN, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove
(15/04/2019). Eu, _______, (Diego Marinheiro Cordenonse), Chefe do Cartório Eleitoral da 41ª Zona, o digitei e
subscrevo DE ORDEM do MM. Juiz.
Diego Marinheiro Cordenonse
Chefe do Cartório

43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 10/2019 - 43ª Zona

A Excelentíssima Senhora, Dra Erika Souza Correia Oliveira, Juíza Eleitoral desta 43ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em
consonância com o estabelecido nos arts. 17, § 1° e 18, § 5°, da Res. TSE n° 21.538/2003, que se encontra
disponível em Cartório relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requereram
alistamento, transferência, revisão, submetidos à coleta de dados biométricos, cujos requerimentos foram
realizados no período compreendido entre os dias 18/03/2019 a 29/03/2019, e tiveram seus pedidos deferidos ou
postos em diligência.
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, manda a MMª Juíza
publicar o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE e afixá-lo no local de costume. Dado e passado
nesta Cidade de São Miguel, em 04 de abril de 2019. Eu, ___________ (João Batista Ferreira da Silva) chefe da
43ª Zona Eleitora, que vai assinado pelo MM ª. Juíza Eleitoral.
São Miguel/RN, 04 de abril de 2019.

Erika Souza Correa Oliveira
Juíza Eleitoral – 43ª ZE

44ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

AÇÃO PENAL Nº 6-49.2016.6.20.0044.
CLASSE 4. Protocolo n.º 2.459/2016.
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DENUNCIADA: MARIA DAS GRAÇAS DOS PRAZERES SILVA.
ADVOGADO: Dr. Dijosete Veríssimo da Costa Júnior, OAB/RN n.º 9.701.
Município de procedência: LAGOA SALGADA/RN.
DESPACHO
Vistos, etc.
À defesa para alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 360 do Código Eleitoral.
Cumpra-se.
Monte Alegre, RN, 05 de abril de 2019.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
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47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

CADASTRO ELEITORAL
EDITAL Nº 029/2019 – 47ª ZE
o Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório da 47ª Zona Eleitoral, de ordem do Dr. Arthur Bernardo
Maia do Nascimento, MM. Juiz Eleitoral, Circunscrição do Rio Grande do Norte, na forma da lei,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em conformidade com os arts. 17 §
1° e 18 § 5º, da Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, que foram processados no Cadastro
Nacional de Eleitores no período de 01/04/2019 à 14/04/2019 os requerimentos de alistamento, transferência e
revisão dos eleitores constantes na relação em anexo, o qual é parte integrante deste edital, dos municípios de
Pendências/RN, Alto do Rodrigues/RN e Carnaubais/RN, foram previamente deferidos, ou incluídos em
diligência, conforme o caso.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
desta 47ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume.
Dado e passado aos quinze dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove, no Município de
Pendências/RN, Eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei
e subscrevi.
Luís Cláudio B Rodrigues
Chefe de Cartório

50ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO N.º 28-84.2019.6.20.0050
PROTOCOLO N.º 4.356/2019
CLASSE: DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
INTERESSADO(S): SINDERLEI MAGNO DE AZEVEDO
SINDERLEY MAGNO DE ZEVEDO
Registro n.º 062 /2019
SENTENÇA
ELEITORAL. DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO. EQUÍVOCO DO OPERADOR DA JUSTIÇA ELEITORAL.
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO MAIS RECENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 71, INCISO III, DO CÓDIGO
ELEITORAL C/C ART. 40 DA RESOLUÇÃO-TSE N.º 21.538/2003.
O Cadastro Eleitoral não convive com duas ou mais inscrições atribuídas a um mesmo eleitor, impondo-se o
cancelamento da inscrição mais recente feita em contrariedade às normas em vigor.
Trata-se de duplicidade de inscrição eleitoral identificada pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE- sob o
os
n.º 1DRN1902616438 (Batimento de 25 de março de 2019), envolvendo as inscrições eleitorais n . 0125 2185
1600 (liberada), do(a) eleitor(a) SINDERLEI MAGNO DE AZEVEDO, e 0355 6377 1600 (não liberada), do(a)
eleitor(a) SINDERLEY MAGNO DE ZEVEDO, as duas vinculadas à 50ª Zona Eleitoral (Parnamirim) deste
Estado.
O Cartório Eleitoral juntou aos autos os documentos de fls.05/11.
Foi publicado edital nos termos do art. 35 da Resolução-TSE n.º 21.538/2003.
Notificado, o eleitor em questão não se manifestou (Certidão de fl.17).
É o que cumpre relatar. Passo a decidir.
A duplicidade de inscrição eleitoral é prevista como causa de cancelamento de uma das inscrições, de modo que
a cada eleitor seja atribuída apenas uma inscrição no Cadastro do TSE (art. 71, inciso III, do Código Eleitoral c/c
art. 37, inciso VI, da Resolução-TSE n.º 21.538/2003).
No caso em exame, o eleitor SINDERLEI, já possuidor de uma inscrição eleitoral em seu nome, foi alistado
novamente por equívoco do operador da Justiça Eleitoral, considerando, notadamente, a divergência existente
em relação ao sobrenome da sua genitora (De Souza/De Azevedo), levando o operador, ainda, a registrar
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Sistema Elo de maneira incorreta a grafia do seu prenome (Sinderlei por Sinderley) e sobrenome (Azevedo por
Zevedo).
Com efeito, cuida-se do mesmo eleitor com duas inscrições eleitorais em seu nome, o que foi demonstrado pelos
documentos constantes das referidas inscrições (CPF e RG).
Não se vislumbra, por outro lado, intenção do(a) eleitor(a) em se inscrever fraudulentamente, tratando-se de
duplicidade gerada por equívoco do operador do Sistema Elo, pois não atentou para o fato de que o(a) eleitor(a)
já possuía uma inscrição eleitoral em seu nome e realizou novo alistamento, quando deveria proceder à eventual
revisão na antiga inscrição ou a emissão de segunda via.
Entretanto, o Cadastro Eleitoral não convive com duas ou mais inscrições em nome do mesmo eleitor,
situação em que o cancelamento há de recair, preferencialmente, sobre a inscrição mais recente, a fim de
manter o histórico do eleitor no aludido Cadastro (art. 40, inciso I, da Resolução-TSE n.º 21.538/2003).
Em face do exposto, determino o CANCELAMENTO da inscrição eleitoral n.º 0355 6377 1600 (mais recente e
não liberada), em nome de SINDERLEY MAGNO DE ZEVEDO, e a MANUTENÇÃO da inscrição mais antiga nº
0125 2185 1600 (liberada), atribuída ao mesmo eleitor, SINDERLEI MAGNO DE AZEVEDO, ambas vinculadas a
esta 50ª Zona Eleitoral/RN, forte no art. 71, inciso III, do Código Eleitoral c/c art. 40, inciso I, da RESOLUÇÃOTSE n.º 21.538/2003.
Comunique-se à Corregedoria Regional Eleitoral, para as providências cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Comunique-se ao eleitor a necessidade de comparecer nesta Zona Eleitoral, a fim de realizar operação de
revisão dos seus dados na antiga inscrição eleitoral.
Com o trânsito em julgado, determino o arquivamento dos autos com baixa na distribuição.
Parnamirim,RN, 15 de abril de 2019.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
DECISÕES E DESPACHOS

PROCESSO N.º 33-09.2019.6.20.0050 (prot. 5.112/2019)
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) E OUTRO(S)
ADVOGADO(S): CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA, OAB/RN 5695
Ref.: Declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício 2018 - PRB

DESPACHO
Vistos, etc.
Verifico irregularidade na representação processual, tendo em vista ausência de procuração conferida ao
advogado Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa.
Nesse contexto, determino a determino a intimação do Diretório do Partido Republicano Brasileiro – PRB - de
Parnamirim/RN, na pessoa do Presidente em exercício no período de 30/08/17 a 24/01/19, senhor ROSANO
TAVEIRA DA CUNHA, por carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 48 horas, regularizar a
representação, mediante a juntada de instrumento de procuração, sob pena de extinção do feito e julgamento
das contas como não prestadas, a teor do 3º da Resolução-TRE-RN n.º 24/2013 c/c o Novo CPC, art. 76, § 1º, I.
Cientifiquem-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes,
responsáveis pelo partido no exercício financeiro 2018, caso sejam diversos dos atuais, sobre a apresentação da
prestação de contas, nos termos do artigo 31, inciso I, alínea b, da Resolução-TSE 23.546/17.
Regularizada a representação, publique-se o edital previsto no art. 45, inciso I, da Resolução-TSE 23.546/17.
Publique-se no DJe.
Parnamirim, RN, 11 de abril de 2019.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
PROCESSO N.º 17-89.2018.6.20.0050, protocolo nº 5.720/2018
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
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INTERESSADO(A): DIRETÓRIO/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL CRSTÃO – PSC
ADVOGADO(S): JOÃO MARIA DE FREITAS, OAB/RN 8762
WAGNER MAIA MATTOZO, OAB/RN 8753
DESPACHO
Vistos etc.
Considerando o disposto no art. 38 da Resolução-TSE n.º 23.546/2017, determino ao Cartório Eleitoral
a intimação da agremiação partidária em tela e de seu(s) respectivo(s) responsável(is), por seu advogado, para
oferecer defesa no prazo de quinze dias e requerer, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Intime-se via DJe.
Parnamirim, RN, 15 de abril de 2019.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

53ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

AÇÃO PENAL Nº 163-97.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: ANDERSON TOMÁZ DE ARAÚJO SANTOS
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 3 de junho de 2019 as 8:30hs 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
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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
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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