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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

RECURSO ELEITORAL nº 496-19.2016.6.20.0029 - Classe 30ª
Recorrente(s): FRANCISCO XAVIER DA SILVA
Advogado: RENATO AUGUSTO SOARES DE SOUZA LOPES
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RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - VEREADOR IRREGULARIDADE - DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - NULIDADE DA
SENTENÇA PELO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NÃO ACOLHIDO - INFORMAÇÕES NOVAS
PRESTADAS NO RECURSO - INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO - IRREGULARIDADE INSANÁVEL - LIMITAÇÃO
DO PODER FISCALIZADOR DA JUSTIÇA ELEITORAL - COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS
CONTAS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO INCIDÊNCIA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Na hipótese, não identifico aplicabilidade do princípio da não surpresa e observo a preclusão das informações
novas prestadas posteriormente à prolação da sentença. Observo, no mérito, que se trata de irregularidade
insanável que, por si só, macula a confiabilidade das contas independendo de má-fé do recorrente ou do
eventual percentual irrisório do valor da doação em questão, pois cerceia a capacidade fiscalizadora da Justiça
Eleitoral, não admitindo aplicabilidade do princípio da proporcionalidade.
Desprovimento do Recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em dissonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. o Juiz Wlademir Capistrano declarou-se suspeito para atuar
no presente feito. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 08 de maio de 2018.
DES. IBANEZ MONTEIRO DA SILVA - RELATOR
RECURSO ELEITORAL nº 62-08.2016.6.20.0004 - Classe 30ª
Recorrente(s): UNIÃO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
Advogado: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
Recorrido(s)s: M. FÁTIMA G.ALOISE - ME
Advogados: AFONSO ADOLFO DE MEDEIROS FERNANDES. E FELIPE CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
Recorrido(s)s: MARIA DE FÁTIMA GARRIDO ALOISE
Advogados: AFONSO ADOLFO DE MEDEIROS FERNANDES. E FELIPE CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
Recorrido(s)s: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ELEITORAL - RECURSO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO ELEITORAL-DISCUSSÃO ACERCA DA
VALIDADE DA CITAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL - NECESSIDADE DE VISTA COM CARGA OU REMESSA
DOS AUTOS - ARTIGOS 35 E 36 DA LEI N.º 73/93 E ART. 10 DA LEI N.º 11.034/2004 - OCORRÊNCIA DESPROVIMENTO DO RECURSO.
As citações, intimações e notificações dirigidas à União, por meio da Fazenda Nacional, devem ser realizadas
pessoalmente, mediante carga ou remessa dos autos, conforme previsão do art. 10 da Lei n.º 11.033/2004.
A citação do ente público preencheu os requisitos legais, tendo em vista que comprovada a remessa dos autos
com expediente, não tendo que se falar em nulidade.
Eventual falta de acesso aos autos físicos deveria ter sido objeto de pedido de vista pela recorrente, mormente
em atenção ao dever de cooperação e ao princípio da boa-fé processual.
Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 08 de maio de 2018.
DES. IBANEZ MONTEIRO DA SILVA - RELATOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 48-41.2013.6.20.0000 - Classe 25ª
Requerente(s)s: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Advogado: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS
Requerente(s)s: VALERIO DJALMA CAVALCANTI MARINHO, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
Advogado: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS
Requerente(s)s: HELVETIUS LUIS PINHEIRO MORAIS, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
Advogado: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO 2012. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 37, § 3º, DA LEI N.º
9.096/95. MANIFESTAÇÃO PELA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
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MONOCRÁTICO. ART. 41, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.546/2017. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
1.
Processo que versa sobre prestação de contas anual de partido político.
2.
O artigo 37, § 3º, da Lei n.º 9.096/95, com a redação dada pela Lei n.º 12.034/2009 (aplicável na
hipótese em exame, por se tratar de prestação de contas do exercício 2012), estabelece o prazo prescricional de
cinco anos, contados da data de apresentação das contas, para o julgamento do processo de prestação de
contas anual de partido.
3.
De acordo com a jurisprudência firmada no STF e no TSE, transcorrido o prazo prescricional de cinco
anos previsto no artigo 37, § 3º, da Lei n.º 9.096/95, resta impossibilitada a análise de mérito da prestação de
contas e, por consequência, a aplicação da sanção de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário e a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, sem que isso implique ofensa aos artigos 17, III e
37, § 5º, da CRFB/88 (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 16717, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 19/04/2018, Página
37/38; TSE - Prestação de Contas nº 26576, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 11/04/2018, Página
36/37; TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 18623, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 22/11/2017,
Página 27; STF - ARE 882.564-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 25/8/2015; STF - ARE
895.057-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJE 29/9/2015).
4.
Na espécie, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), por seu órgão estadual, apresentou a
prestação de contas referente ao Exercício 2012 na data de 30/04/2013, levando a que o prazo prescricional de
cinco anos para julgamento das contas se encerrasse em 30/04/2018 (segunda-feira).
5.
A data de conclusão ao relator (26/04/2018 às 16h16min) inviabilizou a inclusão do processo em pauta
para julgamento, antes do transcurso do prazo prescricional de cinco anos, já que a primeira sessão
subsequente ocorreu em 03/05/2018 (quinta-feira), quando já verificada a prescrição.
6.
Hipótese concreta que não se insere no permissivo de julgamento monocrático previsto no artigo 41, §
4º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
7.
Providências tomadas concretamente no âmbito da organização interna do Gabinete para que a
situação não volte a se repetir, mediante monitoramento cuidadoso de todas as prestações de contas e demais
processos sobre os quais haja regência prescricional.
8.
Extinção do processo com resolução de mérito com base na prescrição.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em dissonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de maio de 2018.
JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
JUIZ FEDERAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 145-36.2016.6.20.0000 - Classe 25ª
Requerente(s): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (REGIONAL)
Advogado: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - DIRETÓRIO REGIONAL - ELEIÇÕES 2016 EXTEMPORANEIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DOAÇÕES RECEBIDAS ANTES DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E NÃO REGISTRADAS À ÉPOCA - IRREGULARIDADES FORMAIS - REGISTRO DE
TRANFERÊNCIA DIRETA NÃO DECLARADA PELO BENEFICIÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE
IRREGULARIDADE PARA O PRESTADOR NÃO OMISSO - OMISSÃO DE TRANFERÊNCIA DIRETA À
CANDIDATA - IRREGULARIDADE - VALOR IRRISÓRIO DA TRANSFERÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA DE MÁ FÉ
- PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE APLICADO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Na espécie, as irregularidades apontadas no parecer conclusivo do órgão técnico e no parecer opinativo da
douta Procuradoria Regional Eleitoral apontaram irregularidades formais que, por si só, não seriam suficientes
para incidir na desaprovação das contas em apreço.
A doação recebida de prestador de contas ou a este ofertada, que tiver sido omitida na prestação de contas do
doador ou do donatário, não enseja aplicação de penalidade ao prestador que não foi omisso.
Quanto à doação a candidato omitida nos autos, não sendo caracterizada a má fé, nem comprometendo o
conjunto das contas, comprovadamente de valor irrisório diante do percentual total, merece a aplicabilidade do
princípio da proporcionalidade a fim de se aprovar, com ressalvas, as contas do partido.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar, com ressalvas, as contas do Diretório Estadual do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, relativas à campanha eleitoral das Eleições 2016, nos termos
do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de maio de 2018.
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DES. IBANEZ MONTEIRO DA SILVA - RELATOR
RECURSO ELEITORAL nº 412-87.2016.6.20.0006 - Classe 30ª
Recorrente(s)s: EDUARDO ANTONIO VARELA DE GOIS
Advogados: MARILIA VARELA SOARES DE GOIS E ROBERTO SOLINO DE SOUZA
Recorrente(s)s: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): COLIGAÇÃO AVANTE CEARÁ MIRIM: RETROCEDER JAMAIS! (PTC / PTN / PSC / PR / PT DO
B)
Advogados: CARLOS TOMAS ARAUJO DA SILVA E DANIEL ROUSSEAU LACERDA DE FRANCA
RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL
FACEBOOK. RECURSO DO REPRESENTADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO
MPE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ART. 127
DA CRFB/88. REJEIÇÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. AFASTAMENTO DA MULTA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
1.
Recursos que discutem sentença condenatória por propaganda irregular na internet.
Recurso interposto por Eduardo Antônio Varela de Góis.
2.
O prazo para interposição de recurso, nas hipóteses de representação por propaganda irregular, é de
24 (vinte e quatro) horas, contadas da publicação da decisão, nos termos do art. 96, § 8º da Lei n.º 9.504/97. Em
caso de réu revel sem advogado nos autos, a contagem do prazo igualmente ocorre a partir da publicação do ato
decisório no órgão oficial, ante a incidência do art. 346 do Código de Processo Civil.
3.
Na espécie, o recurso fora interposto dez dias após a publicação da sentença no DJE, em flagrante
intempestividade. Ainda que se considerasse o início da contagem do prazo recursal a partir da intimação
pessoal, como requer o recorrente, o recurso estaria intempestivo.
4.
A alegada possibilidade de transformação do prazo em horas para dias em nada altera a situação fática,
posto que referida conversão apenas possibilitaria a interposição do recurso até a última hora do dia fatal, o que
não observado na espécie.
5.
Por outro lado, inaplicável ao caso a prorrogação prevista no art. 224 do CPC, posto que o término do
prazo recursal recaiu em dia de expediente normal.
6.
Recurso não conhecido.
Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
7.
Constituem princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional, nos termos do art. 127 da CRFB/88.
8.
Com base na jurisprudência firmada no STJ, os membros do Ministério Público Eleitoral, que se
substituírem num mesmo processo, não estão vinculados à manifestação de seus antecessores, sendo possível
a interposição de recurso para veicular tese contrária à manifestada no parecer do órgão ministerial anterior,
acolhida na sentença, sem que isso implique em ausência de interesse recursal (STJ - Quinta Turma - EDcl no
AgRg no REsp 1307607/CE - rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 01/08/2017; STJ - Sexta Turma REsp 1272605/RJ - rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), DJe 04/08/2014; STJ
- Sexta Turma - AgRg no REsp 1356402/PE - rel. Ministra Assusete Magalhães - DJe 01/07/2014).
9.
Rejeição da prefacial de ausência de interesse de agir suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral.
10.
A multa prevista no art. 57-D da Lei n.º 9.504/97 visa coibir publicações com conotação eleitoral na
internet sob o manto do anonimato, não se aplicando quando o autor das postagens impugnadas tenha agido de
forma identificada, por meio de sua página pessoal na rede social Facebook, como na presente situação.
11.
A legislação eleitoral não prevê multa por propaganda que contenha "agressões ou ataques" a
candidatos em redes sociais, cabendo tão somente a concessão de direito de resposta (art. 243, § 3º, do CE e
arts. 57-D, caput, e 58 da Lei das Eleições) e, nos termos do § 3.º do art. 57-D da Lei das Eleições, a
determinação de retirada das publicações por solicitação do ofendido.
12.
Em atenção ao princípio da legalidade, a sanção, quer no âmbito estritamente cível, quer no eleitoral,
pressupõe prévia definição legal. Nessa perspectiva, mostra-se incabível a aplicação de sanção pecuniária por
propaganda eleitoral irregular na hipótese concreta dos autos (propaganda ofensiva à honra de candidato),
diante da inexistência de sua previsão no texto legal.
13.
Provimento do recurso para reformar em parte a sentença, a fim de afastar a aplicação da penalidade
pecuniária com base no art. 57-D da Lei n.º 9.504/97.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso interposto por Eduardo Antonio Varela de Góis em razão de sua intempestividade; em rejeitar a
preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral e, no mérito, em dar
provimento ao recurso ministerial para, reformando parcialmente a sentença recorrida, afastar a condenação do
recorrido à penalidade de multa, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações
e comunicações.
Natal(RN), 10 de maio de 2018.
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JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
JUIZ FEDERAL
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL nº 321-14.2016.6.20.0065 - Classe 30ª
Embargante(s): FRANCISCO BRUNO FERREIRA DA COSTA
Advogado: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - PREFEITO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO - RECEITAS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA - RECURSOS PRÓPRIOS - SIGILO PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO PARA OS
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE INAPLICABILIDADE - REGULARIDADE CONTÁBIL COMPROMETIDA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Juntamente com sua súplica, o recorrente trouxe novos documentos, somente acostados após a sentença, o que
impede seu conhecimento nessa instância recursal, conforme entendimento já sedimentado no âmbito desta
Corte potiguar.
O sigilo profissional não pode ser alegado como impeditivo para a apresentação de esclarecimentos referentes à
origem da importância doada à campanha eleitoral, porquanto o que está adstrito ao sigilo é o teor das
conversas e informações tratadas entre o advogado e cliente, e não o seu contrato de honorário.
Uma vez intimado para justificar a origem da importância por ele doada para sua campanha eleitoral, tendo em
vista que sua declaração de bens e valores não justificava o respectivo lastro financeiro, não é franqueado ao
candidato se furtar a tais esclarecimentos.
Na espécie, incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em apreço,
porquanto o valor envolvido na irregularidade supera 86% (oitenta e seis por centos) dos recursos movimentados
na campanha do recorrente.
Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de maio de 2018.
DES. IBANEZ MONTEIRO DA SILVA - RELATOR
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL nº 274-34.2016.6.20.0067 - Classe 30ª
Embargante(s): DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Advogados: WILKIE MARQUES FERREIRA, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA, KENNEDY LAFAIETE
FERNANDES DIOGENES, ALCIR RAFAEL FERNANDES CONCEICAO, RHANNA CRISTINA UMBELINO
DIOGENES, BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES,
RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES, ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE ALMEIDA FILHO., MONICK
EZEQUIEL CHAVES DE SOUSA E EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA
Embargado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO PREFEITO E VICE-PREFEITO - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - DOAÇÃO FINANCEIRA INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, §1º, DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.463/2015 - PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
Doação financeira recebida de pessoa física em inobservância ao prescrito no art. 18,§1º, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
A receita considerada irregular corresponde a um percentual elevado frente ao total de recursos arrecadados
pelo candidato.
Moldura fática que compromete a regularidade, a transparência e a confiabilidade das contas apresentadas, não
merecendo guarida a pretensão recursal.
Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de maio de 2018.
DES. IBANEZ MONTEIRO DA SILVA - RELATOR
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RECURSO ELEITORAL nº 182-37.2016.6.20.0041 - Classe 30ª
Recorrente(s): JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Advogado: GLAYDSTONE DE ALBUQUERQUE ROCHA
Recorrido(s): COLIGAÇÃO QUERO PAZ E PROGRESSO ( PC DO B / PSDB / PT / PDT / PT DO B / PPS / PMN
)
Advogados: VINICIUS FERNANDES DE ALMEIDA E HUGO INOCÊNCIO WANDERLEY MAIA
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR.
UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM EM DISTÂNCIA INFERIOR A DUZENTOS METROS DE IGREJA.
APLICAÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PROVIMENTO DO RECURSO.
1- A condenação que se pretende afastar tem por fundamento a violação à proibição contida no art. 39, § 3º, III,
da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), que, segundo a decisão de primeiro grau, teria sido levada a efeito
mediante a veiculação de propaganda eleitoral (jingles) em favor da campanha da ora recorrente, a menos de
200 (duzentos) metros da igreja matriz do Município de Alexandria/RN, quando esta se encontrava em pleno
horário de funcionamento.
2- É bem de ver, no entanto, que, de acordo com entendimento assente no âmbito deste e. Tribunal, "em
hipóteses de propaganda onde não haja a previsão legal de sanção, cabe apenas a providência de se exigir do
agente a cessação da propaganda mediante uso do poder de polícia, nos termos do art. 41 da Lei 9.504/97.
Precedentes" (RE nº 181-52/Alexandria, j. 25.1.2018, rel. Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, DJe 26.1.2018).
3- Recurso a que se dá provimento. Afastamento da multa pecuniária.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e dar provimento ao recurso, para julgar
improcedente a representação formulada contra a recorrente, nos termos do voto do relator, parte integrante da
presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de maio de 2018.
JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RELATOR
RECURSO ELEITORAL nº 271-47.2016.6.20.0013 - Classe 30ª
Recorrente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): EWERTON JOSÉ DA CUNHA CANDIDO
Advogado: EDMILSON TARGINO DE OLIVEIRA BEZERRA
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
SEM PRÉVIO REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTEÚDO RESTRITO AOS
USUÁRIOS DO APLICADO. MEIO DE COMUNICAÇÃO NÃO PROFISSIONAL.
PREVALÊNCIA DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1- Na presente via recursal, impugna-se sentença que rejeitou pretensão condenatória fundada em divulgação
sem prévio registro de suposta pesquisa eleitoral (art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), que teria sido levada a
efeito por meio de mensagens de áudio compartilhadas entre o recorrido e outros integrantes de grupos
fechados do aplicativo WhatsApp.
2- Ocorre que, conforme vem decidindo este Tribunal, "a mera postagem de pesquisa eleitoral sem registro, em
grupo de usuários do aplicativo WhatsApp, realizada por cidadão comum, sem notoriedade e que não exerce
atividade jornalística, insere-se no campo da liberdade de expressão (art. 5º, IX, da CF/88), não rendendo,
portanto, ensejo à aplicação da multa prevista § 3º do art. 33 da Lei 9.504/1997" (RE nº 138-48/Campo Grande, j.
30.11.2016, rel. Juiz Luis Gustavo Alves Smith, acórdão por mim redigido, DJe 6.12.2016). Confira-se também o
RE nº 132-65/Jardim do Seridó, j. 19.12.2016, rel. Desembargador Ibanez Monteiro da Silva, DJe 23.1.2017).
3- No particular, cumpre ainda destacar, por sua elevada estatura constitucional, inscrita dentre os direitos e
garantias fundamentais, que também incide na espécie a proteção à liberdade de expressão, aqui
consubstanciada no direito conferido aos cidadãos de promoverem e participarem do debate eleitoral, como
consagrado na jurisprudência desta Corte. Ainda que se possa relativizar a aplicação dessa garantia
constitucional fundante do Estado brasileiro, quando em conflito com outros princípios de igual estofo, verifica-se
no caso concreto que não houve excesso do recorrido na afirmação que fez acerca de uma pretensa pesquisa
eleitoral, o que afasta (também por essa razão) a aplicação da gravosa penalidade do art. 33 da Lei das
Eleições.
4- Recurso a que se nega provimento.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de maio de 2018.
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JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RELATOR

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

PORTARIA N.º 105/2018 - GP
Dispensa Zelda Maria Nelson da Rocha da Função Comissionada – FC.1 de Assistente I da Seção de
Almoxarifado/CMP/SAO.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa, e
tendo em vista o que consta do PAE n.º 4.269/2018,
RESOLVE:
Art. 1º. Dispensar, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação da Lei n.º
9.527, de 10/12/1997, a servidora ZELDA MARIA NELSON DA ROCHA, ocupante do cargo de Recepcionista, do
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, matrícula nº 090036, da Função Comissionada –
FC.1 de Assistente I da Seção de Almoxarifado/CMP/SAO.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 11 de maio de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
PORTARIA N.º 106/2018 - GP
Dispensa Carlos Monteiro Melo da Função Comissionada – FC.6 da 17ª Zona Eleitoral – Lajes/RN.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa, e
tendo em vista o que consta do PAE n.º 4.269/2018,
RESOLVE:
Art. 1º. Dispensar, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação da Lei n.º
9.527, de 10/12/1997, o servidor CARLOS MONTEIRO MELO, ocupante do cargo de Analista Judiciário – Área
Administrativa, matrícula n.º 60001877, da Função Comissionada – FC.6 de Chefe de Cartório da 17ª Zona
Eleitoral – Lajes/RN.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 11 de maio de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
PORTARIA N.º 107/2018 GP
Designação de Carlos Monteiro Melo para exercer a Função Comissionada – FC.1 de Assistente I da Seção de
Almoxarifado/CMP/SAO.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XXXII, “a”, do Regimento Interno desta
Casa, c/c o art. 13 da Resolução TSE n.º 21.832, de 22/06/2004, bem como o que consta do PAE nº 4.269/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, com fundamento no art. 4º, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.448, de 22/09/2015, c/c art. 15, § 4º,
da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, o servidor CARLOS MONTEIRO MELO, ocupante do cargo de Analista
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Judiciário – Área Administrativa, matrícula nº 60001877, do Quadro do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,
removido para este Tribunal, para exercer a Função Comissionada – FC.1 de Assistente I da Seção de
Almoxarifado/CMP/SAO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 11 de maio de 2018.
Desembargador DILERMANDO MOTA PEREIRA
Presidente
EDITAIS E AVISOS

Pauta de Julgamento Administrativa 15/05/2018
Os processos abaixo relacionados constarão da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do dia
15/05/2018, ou sessões subseqüentes:
1.
PA 0600234-39.2018.6.20.0000-PJe (PROT. PAE Nº 4493/2018)
ORIGEM: SEÇÃO DE GESTÃO DE AUTORIDADES E SERVIDORES EXTERNOS - SGAE
ASSUNTO: BIÊNIO. 33ª ZONA ELEITORAL. MOSSORÓ/RN.
2.
PA 0600232-69.2018.6.20.0000-PJe (PROT. PAE Nº 4965/2018)
ORIGEM: COORDENADORIA DE LOGÍSTICA DAS ELEIÇÕES
ASSUNTO: MINUTA RESOLUÇÃO. REDUÇÃO. NÚMERO DE MESÁRIOS. ELEIÇÕES 2018.

Natal, 11 de maio de 2018.
Assessoria Judiciária da Presidência

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
ATOS DA CORREGEDORIA
PROVIMENTOS

PROVIMENTO Nº 13/2018-CRE/RN
Dispõe sobre as rotinas relativas ao exercício do poder de polícia nas Eleições 2018.
O CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso II, do Regimento Interno do TRE/RN;
Considerando a necessidade de normatizar os procedimentos relativos ao exercício do poder de polícia no que
diz respeito à propaganda eleitoral nas eleições gerais deste ano, no Estado do Rio Grande do Norte, a teor do
art. 103, §§ 1º, 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.551/2017, que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e
geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições;
Considerando a Portaria Conjunta nº 3/2018 – GP que designa Juízes Eleitorais para o exercício do poder de
polícia sobre a propaganda eleitoral, nas Eleições Gerais;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O poder geral de polícia relativo à fiscalização da propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais
de primeiro grau (Lei nº 9.504/97, art. 41, § 1º) e terá seu trâmite regulado por este provimento e pelo fluxograma
constante do Anexo I.
§1º O poder geral de polícia refere-se exclusivamente à fiscalização da propaganda eleitoral, com vistas a
garantir a legitimidade e normalidade do pleito, não compreendendo procedimentos criminais no âmbito eleitoral,
os quais observarão o disposto no Código Eleitoral e, supletivamente, no Código de Processo Penal.
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§ 2º Nos municípios de Natal/RN e Mossoró/RN, o exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral
será exercido, com exclusividade e em todo o território do município, pelos juízes da 3ª e da 33ª,
respectivamente, nos termos dos art. 1º, parágrafo único, da Portaria Conjunta nº 3/2018 – GP.
Art. 2º Na fiscalização da propaganda eleitoral, compete ao juiz eleitoral, no exercício do poder de polícia, tomar
as providências necessárias para coibir práticas ilegais.
§ 1º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para impedir ou fazer cessar a propaganda
irregular, sendo vedada a censura prévia sobre o teor dos programas e matérias jornalísticas a serem exibidos
na televisão, no rádio, na internet e na imprensa escrita (Lei nº 9.504/97, art. 41, § 2º).
§ 2º É vedado aos juízes eleitorais instaurar representação visando punir irregularidades na propaganda (Súmula
TSE nº 18).
Art. 3º Os juízes eleitorais deverão designar servidores lotados nos cartórios eleitorais respectivos para atuarem
como fiscais de propaganda, sendo estes responsáveis, dentre outros atos, pela lavratura dos termos de
constatação, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Provimento.
§ 1º Os fiscais de propaganda deverão ser nomeados especificamente para esse fim, por meio de Portaria do
Juiz Eleitoral.
§ 2º Nos municípios com mais de uma zona eleitoral, poderá ser nomeado como fiscal de propaganda servidor
lotado em cartório vinculado a juízo diverso daquele, mediante expedição de portaria conjunta dos Juízes
Eleitorais respectivos.
§ 3º O fiscal de propaganda deverá promover as diligências necessárias à coleta de elementos que permitam
constatar a irregularidade ou não da propaganda eleitoral, sem prejuízo de, se necessário, solicitar ao Juiz que
requisite o auxílio da Polícia Judiciária e/ou Militar para tanto.
§ 4º A designação referida neste artigo deve recair exclusivamente sobre servidores com vínculo com a Justiça
Eleitoral.
§ 5º A fiscalização da propaganda eleitoral deverá ser feita durante o horário de expediente, ou atentando à
escala de serviço extraordinário previamente protocolizada, quando o juiz eleitoral entender como necessária a
presença dos fiscais em eventos específicos, ressalvadas situações excepcionais, que deverão ser devidamente
justificadas.
CAPÍTULO II
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE E TERMO DE CONSTATAÇÃO
Art. 4º As notícias de irregularidades apresentadas perante o cartório eleitoral, ainda que por meio eletrônico,
quando não forem anônimas, deverão ser protocoladas e registradas no Sistema de Acompanhamento de
Documentos e Processos (SADP).
§ 1º As denúncias anônimas não poderão ensejar a instauração de processo ou procedimento administrativo ou
judicial, não impossibilitando, contudo, desde que fundadas, a adoção das medidas cabíveis à apuração da
veracidade do fato noticiado.
§ 2º As notícias apresentadas verbalmente deverão ser reduzidas a termo, podendo ser utilizado o formulário
constante do Anexo VI deste Provimento.
Art. 5º Havendo indícios de irregularidades será realizada diligência com a lavratura do termo de constatação;
caso contrário, o juiz eleitoral determinará o arquivamento do procedimento administrativo, após ciência do
Ministério Público Eleitoral em 1º grau.
CAPÍTULO III
PROCEDIMENTO
Art. 6º Tratando-se de propaganda irregular o juiz eleitoral determinará a autuação dos documentos e a
notificação do responsável ou do beneficiário para retirada ou regularização em 48 (quarenta e oito) horas, para
fins de caracterização do prévio conhecimento, conforme modelo constante do Anexo III ou Anexo IV deste
Provimento.
§ 1º No mandado de notificação constará ainda a advertência de que as partes devem comunicar ao cartório
eleitoral a efetiva retirada, inclusive com fotografias e/ou outras evidências que provem o fato, a fim de que esta
comunicação subsidie eventual relatório de verificação do cumprimento da determinação.
§ 2º Preferencialmente, far-se-á a intimação do candidato, partido ou coligação pelo mural eletrônico ou por outro
meio eletrônico que garanta a entrega ao destinatário (art. 37, parágrafo único, da Resolução TSE n.º
23.548/2017).
§ 3º Impossibilitada a intimação do candidato, a comunicação será remetida aos delegados do partido ou
coligação cadastrados perante a Justiça Eleitoral, ou por outro meio, que o juiz determinar.
§ 4º Estando o responsável presente no momento da diligência, o fiscal deverá, desde logo, notificá-lo acerca da
irregularidade da propaganda e da necessidade da sua regularização, dispensada a notificação posterior,
cabendo à juntada aos autos de certidão circunstanciada.
§ 5º Os documentos deverão ser autuados na classe “Processo Administrativo”, devendo ser registrado como
meio processual “Processo Administrativo” e como assunto processual “Direito Eleitoral” (1º nível) e, após,
“Eleições” (2º nível), Propaganda Política – Propaganda Eleitoral (3º nível) e, ainda, a espécie de propaganda do
caso concreto (4º nível).
Art. 7º O juiz poderá determinar a imediata retirada da propaganda irregular, a apreensão de material ou a
sustação de atos realizados em desacordo com os ditames legais e regulamentares, caso a circunstância assim
exija, independentemente de notificação do responsável ou beneficiário, a fim de garantir a legitimidade e a
normalidade do pleito.
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Parágrafo único. Para garantir a eficácia das medidas de fiscalização, o juiz eleitoral, independentemente de
despacho, poderá consignar na portaria a prévia autorização para que a equipe de fiscalização promova a
retirada de toda propaganda irregular que for identificada, caso haja estrutura material e pessoal que possibilite
as ações.
Art. 8º O candidato que, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sua retirada ou regularização, poderá ser responsabilizado nos termos do art. 101, § 1º,
da Resolução TSE n.º 23.551/2017.
Art. 9º Esgotado o prazo sem a manifestação da parte intimada, o fiscal de propaganda promoverá nova
diligência, certificando se a propaganda foi regularizada, retirada ou se o ato foi suspenso, conforme modelo
constante do Anexo V deste Provimento.
Parágrafo único. Na hipótese da propaganda não ser retirada, regularizada ou suspensa pela parte intimada,
somente o cartório poderá retirá-la ou promover sua suspensão, podendo contar com a colaboração de órgãos
públicos locais aptos à execução da atividade.
Art. 10. Em caso de reiteração infracional fica dispensada a intimação prévia a que se refere o art.6º, podendo
agir de imediato o juiz eleitoral e a equipe responsável pela fiscalização, para fins de cumprimento do disposto no
art. 9º, parágrafo único.
Art. 11 Adotadas as providências a cargo do cartório eleitoral, os autos devem ser remetidos ao Ministério
Público Eleitoral, por meio eletrônico, e encerrado no SADP – Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 Para efeito do disposto neste Provimento, considera-se responsável qualquer pessoa que tenha
participado da irregularidade da propaganda, enquanto que beneficiário será o candidato, partido ou coligação
que obtém proveito com o referido ato.
Art. 13 Cabe ao juiz eleitoral decidir a respeito da guarda e destinação dos materiais de propaganda irregular
recolhidos pelos fiscais.
Art. 14 Nas atividades afetas à fiscalização da propaganda eleitoral, o cartório poderá ter o apoio de órgãos
especializados, sendo proibidas ações executadas por estes sem o conhecimento ou autorização da Justiça
Eleitoral.
Art. 15 Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação revogando todas as disposições
administrativas em contrário.
Publique-se. Comunique-se.
Natal, 08 de maio de 2018.
Des. Ibanez Monteiro
Corregedor Regional Eleitoral
(*) Os anexos encontram-se no final desta edição.

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

PORTARIA N.º 170/2018-DG
Concede licença para capacitação ao servidor Nelson de Queiroz Oliveira.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
em substituição, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 82, XXI, do Regulamento da
Secretaria, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Eletrônico n.º 4076/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Nelson de Queiroz Oliveira, ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área
Administrativa, matrícula n.º 30024438, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, a 2ª parcela de licença para
capacitação, a ser usufruída no período de 14.05.2018 a 08.06.2018, referente ao período aquisitivo de
08.12.2010 a 06.12.2015, com fundamento no artigo 87 da Lei n.º 8.112, de 11.12.1990, e na Resolução TSE n.º
23.507, de 14.02.2017, objetivando participar de evento de capacitação profissional, salientando que, por força
do disposto no art. 17 da referida Resolução, ao servidor fica assegurado o recebimento de sua remuneração
integral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 11 de maio de 2018.
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Diretor-Geral em substituição

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS ORDINATÓRIOS

Prestação de Contas Nº 30-15.2016.6.20.0000 Prot. Nº 15.099/2016
Relator: Juiz Wlademir Soares Capistrano
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2015
REQUERENTE(S)
: PARTIDO VERDE - PV/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADO
: ANSELMO PEGADO CORTEZ NETO
REQUERENTE(S)
: RIVALDO FERNANDES PEREIRA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: ANSELMO PEGADO CORTEZ NETO
REQUERENTE(S)
: FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: ANSELMO PEGADO CORTEZ NETO
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, notifico o Requerente,
por seu representante legal, para, no prazo de até 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o Relatório Preliminar
Para Expedição de Diligências nº 07/SACEP/2018 de fls 50 dos presentes autos.
Publique-se.
Natal/RN, 11 de maio de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento nº 40/2018
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 17/05/2018, ou subsequentes, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
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1
RECURSO ELEITORAL Nº 359-73.2016.6.20.0017
ORIGEM: LAJES-RN (17ª ZONA ELEITORAL - LAJES)
RELATOR: JUÍZA BERENICE CAPUXU
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES - PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL - CONTAS - CONTAS - APRESENTAÇÃO DE
CONTAS - CONTAS - DESAPROVAÇÃO/REJEIÇÃO DAS CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - ÓRGÃO DE
DIREÇÃO PARTIDÁRIA - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
RECORRENTE(S)
: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD - MUNICIPAL (LAJES/RN)
ADVOGADOS
: EMANUEL DE HOLANDA GRILO e Outros
2
RECURSO ELEITORAL Nº 373-60.2016.6.20.0016
ORIGEM: JAPI-RN (16ª ZONA ELEITORAL - SANTA CRUZ)
RELATOR: JUÍZA BERENICE CAPUXU
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES - CARGOS - CARGO - PREFEITO CARGO - VICE-PREFEITO - ELEIÇÕES - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - TRANSGRESSÕES ELEITORAIS ABUSO - ABUSO - DE PODER ECONÔMICO - ABUSO - DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE - CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE
DIPLOMA - PEDIDO DE CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA
RECORRENTE(S)
: SIMONE FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA BARROS
RECORRENTE(S)
: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - MUNICIPAL (JAPI/RN)
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA BARROS
RECORRIDO(S)
: JODOVAL FERREIRA PONTES
ADVOGADO
: NILO FERREIRA PINTO JUNIOR
RECORRIDO(S)
: FRANCISCO IVANILSO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: NILO FERREIRA PINTO JUNIOR
3
RECURSO ELEITORAL Nº 378-85.2016.6.20.0015
ORIGEM: SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE-RN (15ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE)
RELATOR: JUÍZA BERENICE CAPUXU
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação
de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo - Prefeito - Eleições - Eleição Majoritária Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas - Contas - Apresentação de Contas - Contas Desaprovação/Rejeição das Contas
RECORRENTE(S)
: MARIA ALDA ROMÃO SOARES
ADVOGADOS
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS e Outro
RECORRIDO(S)
: COLIGAÇÃO CAMPESTRE CONTINUA PARA O POVO (PSB / PR / PRP / PRB /
PMB / DEM)
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA BARROS
4
RECURSO ELEITORAL Nº 422-34.2016.6.20.0006
ORIGEM: CEARÁ-MIRIM-RN (6ª ZONA ELEITORAL - CEARÁ-MIRIM)
RELATOR: JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES - CARGOS - CARGO - PREFEITO ELEIÇÕES - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA ELEITORAL PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA ELEITORAL - ADESIVO - REPRESENTAÇÃO - PEDIDO DE
APLICAÇÃO DE MULTA
RECORRENTE(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S)
: RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
NATAL/RN, 11 de maio de 2018.
Primo Vaz da Costa Filho
SPF/CADPP/SJ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
PORTARIAS

PORTARIA Nº 018/2018 SAO*
Designa os fiscais dos Contratos nºs. 014/2013-TRE/RN, 040/2015 - TRE/RN, 021/2016 - TRE/RN, 043/2016 TRE/RN e 048/2016 – TRE/RN.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV, art. 1º da Portaria nº
439/2015 - DG,
Considerando as informações constantes dos autos dos Processos Administrativos Eletrônicos nºs 2994/2013,
3909/2015, 1315/2016, 19518/2016, 8535/2016 e 4925/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores constantes da tabela abaixo, lotados no âmbito da Coordenadoria de Apoio
Administrativo (CAP/SAO), para fiscalizarem e acompanharem a execução dos contratos correspondentes,
relacionados na referida tabela.
Empresa
Telemar Norte Leste S/A

nº
do
contrato
014/2013

Telefônica Brasil S/A

040/2015

LAB – Braulino Prestação
de Serviços - EIRELI
Telemar Norte Leste S/A

021/2016

Conama
Construções
Amapaense EIRELI-ME

043/2016
048/2016

Titular

Substituto

PAE

José Gomes da Silva
Júnior
José Gomes da Silva
Júnior
José
Henrique
Gomes Gondim
José Gomes da Silva
Júnior
Edson
Guimarães
Silva

Vladimir
Paiva
de
Souza
Vladimir
Paiva
de
Souza
José Jailton Gonçalo de
Araújo
Vladimir
Paiva
de
Souza
João Mª Cavalcanti N.
Fernandes

2994/2013
3909/2015
1315/2016
19518/2016
8535/2016

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as Portarias nº 049/2016 – SAO, 022/2017 – SAO, 023/2017-SAO e 027/2016 – SAO.
Natal, 11 de maio de 2018.
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Secretário de Administração e Orçamento
* Republicada por incorreção

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº: 541-77.2016.6.20.0011 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR: WILTON DE LIMA – 27000 – VEREADOR – VILA FLOR
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PARTIDO POLÍTICO: PSDC
ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de feito destinado à prestação de contas das receitas e gastos da campanha referentes às Eleições
Municipais de 2016.
O candidato não apresentou instrumento de mandato para constituição de advogado.
Notificado para apresentar a peça obrigatória em 72 horas, o interessado deixou o prazo transcorrer em branco.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas (fl. 29).
É o breve Relatório. Decido.
No caso dos autos, constata-se que o(a) Candidato(a), mesmo após notificação, não constituiu advogado para
prestação de contas, fato que, na opinião da Representante do Ministério Público, configura irregularidade grave,
que deve conduzir à desaprovação de contas, pois processo possui caráter jurisdicional e exige que sua
apresentação seja realizada por pessoa com capacidade postulatória. A obrigatoriedade de constituição de
advogado é prevista no §6º, art. 41 da Res. TSE nº 23.463/2015, e sua ausência, considerando o caráter
jurisdicional do processo de prestação de contas, impede o regular desenvolvimento do feito.
Nesse sentido, prevê o art. 68 da Res. TSE nº 23.463/2015 que apresentado o parecer do Ministério Público e
observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 4º do art. 45, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 48, ou o responsável deixar de
atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus
recursos financeiros.
Isso posto, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, em consonância com o parecer do
Ministério público Eleitoral, julgo DESAPROVADAS as contas de WILTON DE LIMA, por ter permanecido omisso
após notificação para constituição de advogado, o que faço com fundamento no art. 68, inciso III, da Res. TSE nº
23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos
autos. Quando não houver mais providências a serem adotadas, arquivem-se os autos com baixa respectiva.
Canguaretama/RN, 10 de maio de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 599-80.2016.6.20.0011 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : EXPEDITO HIPOLITO DA SILVA – 43555 – VEREADOR - CANGUARETAMA
PARTIDO POLÍTICO: PV
ADVOGADO: JANDSON SANDRO DE PAIVA, OAB/RN 13.473 E OUTRO
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o candidato encaminhou todos os documentos exigidos pela Res.
TSE n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
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Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o candidato da decisão por meio do DJe.
Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 10 de maio de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral

18ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

SENTENÇA
R. H.
Vistos, etc.
Trata-se de Requerimentos de Alistamento Eleitoral, Alistamento e Transferência, dos eleitores relacionados no
ANEXO I, apresentando documentos diversos e/ou em nome de terceiros e/ou de insuficiente valor probatório,
procurando justificar seu domicílio Eleitoral.
É cediço que a comprovação de domicílio eleitoral se determina mediante um ou mais documentos dos quais se
infira que o(a) eleitor(a) reside ou tenha vínculo profissional, patrimonial ou comunitário com a localidade onde
deseja exercer o seu direito de voto.
Considero evidente que uma pessoa possuidora de um mero vínculo patrimonial, profissional ou afetivo com
determinado Município, comumente não é capaz de aquilatar a eficácia e/ou probidade de um gestor público
municipal, bem como não enfrenta todas as mazelas que uma má administração municipal pode proporcionar a
seus habitantes, razão pela qual acredito que urge a necessidade de que o TSE venha a adotar um
posicionamento absolutamente restritivo acerca do domicílio eleitoral.
Não obstante, por se tratar o TSE do órgão jurisprudencial responsável pela uniformização da matéria
infraconstitucional relacionada ao Direito Eleitoral, entendo por me curvar ao seu posicionamento, até mesmo
para que seja garantida a necessária segurança jurídica.
Acerca do domicílio eleitoral, o entendimento assente do Tribunal Regional Eleitoral, pactuado por este
Magistrado, assim consigna:
REL - RECURSO ELEITORAL nº 8980 - Galinhos/RN
Acórdão nº 141852012 de 19/06/2012
Relator(a) VIVALDO PINHEIRO
Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 21/06/2012, Página 07/08
Ementa:
RECURSO - REVISÃO ELEITORAL - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - DOMICÍLIO
ELEITORAL - VÍNCULO COM O MUNICÍPIO - NÃO COMPROVAÇÃO - CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1 .A comprovação do domicílio eleitoral se faz mediante a apresentação de documentos que atestem a
residência do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar ou comunitário com a localidade
onde deseja exercer o direito do voto;
2 .O fato de haver parente com residência no Município não é condição suficiente para constituir o vínculo de
forma a justificar a revisão eleitoral;
3. O endereço indicado no RAE é diverso do que foi objeto de prova pelo recorrente, não havendo, portanto,
como comprovar o alegado vínculo patrimonial;
4. A simples alegação de parentesco, sem qualquer prova de residência na localidade ou interesse nas causas
do Município, não tem o condão de autorizar o alistamento do eleitor;
5. Recurso desprovido.
Decisão:
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade
de votos, em consonância com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar
provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo a quo, pelo indeferimento da revisão eleitoral de Daniel
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Lisboa Felipe no município de Galinhos/RN, nos termos do voto do relator e das notas taquigráficas, partes
integrantes da presente decisão. Anotações e comunicações.
Como bem asseverado na decisão ora colecionada, existe a necessidade de o eleitor comprovar à Justiça
Eleitoral, o seu interesse nas causas do Município quando pleitear seu alistamento, não sendo suficiente apenas
a sua simples alegação.
Acerca do vínculo familiar e afetivo, a exegese que se extrai do posicionamento do Tribunal Regional
Eleitoral/RN, é a de que há um presumível e relevante vínculo entre todos os parentes em linha reta, vínculo este
que se estende ao parentesco colateral apenas em relação ao 2º grau, concernente aos irmãos.
Nesse sentido, trago a colação do seguinte julgado:
RECURSO - TRANSFERÊNCIA ELEITORAL - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU VÍNCULO FAMILIAR EM 3º GRAU - INSUFICIÊNCIA PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DO DOMICÍLIO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ELEITORAL - CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
A comprovação do domicílio eleitoral se faz mediante a apresentação de documentos que atestem a residência
do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial ou comunitário com a localidade onde deseja
exercer o direito do voto.
A existência de parentesco em 3º grau não é suficiente a constituir vínculo com o Município de forma a justificar a
transferência do domicílio eleitoral.
Não apresentada documentação suficiente a comprovar a ligação com o Município, em conformidade com o que
dispõe o art. 65 da Resolução n.º 21.538/03-TSE, confirma-se a decisão de primeira instância que cancelou a
inscrição eleitoral do recorrente, nos termos do art. 71, I, do Código Eleitoral.
Os eventuais recursos interpostos no procedimento de exclusão, previsto no art. 71 e seguintes do Código
Eleitoral, possuem efeito apenas devolutivo, nos termos da Resolução n.º 21.931/2004-TSE.
Conhecimento e improvimento do Recurso.
(TRE/RN – Recurso Eleitoral nº 8632 – Santo Antônio/RN, Rel. Vivaldo Otávio Pinheiro DJE 18/02/2009)
Atualmente, cabe ao Juiz, em qualquer momento processual, além de aplicar o que determina a Lei e a
jurisprudência, utilizar-se, entre outros, de mecanismos visando a melhor e mais eficiente decisão para o caso
concreto, podendo fundamentar suas ações inclusive usando do princípio da instrumentalidade das formas,
patente nas relações processuais nos dias atuais, que se configura como excelente mecanismo a assegurar a
celeridade e a economia processual com o escopo de garantir uma prestação jurisdicional efetiva e tempestiva.
A economia processual pode ser explicada como a tentativa de poupar qualquer desperdício, na condução do
processo e nos atos processuais, de trabalho, tempo e demais despesas, que possam travar o curso do
processo ou torná-lo menos eficaz, enquanto que a celeridade, por sua vez, deve ser entendida como a tentativa
de uma rápida solução do litígio, com uma solução e definição rápida e eficiente sobre o seu caso concreto.
Neste sentido, registro as inúmeras decisões e sentenças publicadas no DJE com o mesmo formato e teor,
mudando, tão somente, o nome e título do eleitor, ocasionando jornais mais extensos e de difícil consulta, além
do custo operacional e congestionando servidores de informática do Órgão.
Nesse desiderato, compulsando a documentação apresentada, não encontrei qualquer documento hábil capaz
de comprovar o efetivo vínculo, para efeitos de domicílio eleitoral, ou que todos os requisitos mínimos tenham
sido apresentados, do eleitor com o Município para o qual requereu o seu alistamento ou transferência.
Ademais, entendo que os documentos trazidos pelo eleitor em nome de terceiros e/ou não autenticados, não tem
aptidão para comprovar o seu vínculo com o Município, pelos argumentos supra.
Diante das razões expostas, INDEFIRO o pedido de Alistamento e de Transferência dos requerentes do ANEXO
I, em razão da inexistência dos requisitos legais exigidos para a operação eleitoral pretendida.
Publique-se Edital de indeferimento, após o prazo, caso não haja manifestação, DETERMINO ao Cartório da 18ª
Zona Eleitoral, a proceder ao lançamento do indeferimento no sistema ELO.
Publique-se. Ciência ao MP.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Angicos (RN), 10 de maio de 2018.
RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral em substituição
ANEXO I
MUNICÍPIO: AFONSO BEZERRA
NOME
MARIA INES DE OLIVEIRA
JUDSON SILVA FERNANDO DA ROCHA
HANNA SCHLEI ESTRELA SILVA
JOSE DOUGLA COSME
CLEBIA ANDRADE DA SILVA
MUNICÍPIO: FERNANDO PEDROZA
NOME
LAZARO LUCAS DAS NEVES
JOSÉ MARIO DA SILVA

INSCRIÇÃO
016732291643
030404561686
046203481260
031793501694
031601951627

OPERAÇÃO
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA

LOTE
19/2018
19/2018
19/2018
22/2018
22/2018

INSCRIÇÃO
013851391600
028055471600

OPERAÇÃO
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA

LOTE
22/2018
23/2018
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ALISTAMENTO

24/2018

_______________________
Rubrica do Juiz
EDITAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 022/2018
PRAZO DE 05 DIAS
O Exmo. Senhor Rafael Barros Tomaz Do Nascimento, Juiz Eleitoral em substituição desta 18a Zona, sede no
município de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa, nesta 18ª Zona, o
INDEFERIMENTO dos pedidos de alistamento e transferência das inscrições dos eleitores relacionados abaixo,
ficando os mesmos, bem como outros eleitores ou delegados de partido político, através do presente,
INTIMADOS para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, interpor recurso nos termos do art. 17, §1º e do art. 18,
§5º da Resolução TSE nº 21.538/2003.
MUNICÍPIO: AFONSO BEZERRA
NOME
MARIA INES DE OLIVEIRA
JUDSON SILVA FERNANDO DA ROCHA
HANNA SCHLEI ESTRELA SILVA
JOSE DOUGLA COSME
CLEBIA ANDRADE DA SILVA
MUNICÍPIO: FERNANDO PEDROZA
NOME
LAZARO LUCAS DAS NEVES
JOSÉ MARIO DA SILVA
RYAN RICHARD ALVES DANTAS

INSCRIÇÃO
016732291643
030404561686
046203481260
031793501694
031601951627

OPERAÇÃO
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA

LOTE
19/2018
19/2018
19/2018
22/2018
22/2018

INSCRIÇÃO
013851391600
028055471600
035383301651

OPERAÇÃO
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
ALISTAMENTO

LOTE
22/2018
23/2018
24/2018

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral, que expedisse o presente
Edital, o qual será afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Angicos, Estado do Rio Grande
do Norte, aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018. Eu, Walbercy Alexandre de Albuquerque Costa, Chefe de
Cartório da 18ª Zona Eleitoral, o digitei.
Rafael Barros Tomaz Do Nascimento
Juiz Eleitoral em substituição

19ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

AÇÃO PENAL N.º 572-73.2016.6.20.0019
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Denunciado(a): IVANEIDE PEREIRA LIMA
Advogado: Dr. Diego Simonetti Galvão (OAB/RN n.º 6.581)
DECISÃO
Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) em face do(a) denunciado(a) em
epígrafe, imputando-lhe a prática de infração penal tipificada no art. 350 do Código Eleitoral, pois teria, em
19/02/2015, requerido transferência de domicílio eleitoral, junto ao Cartório desta 19ª Zona, fazendo inserir
falsamente, no Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), a informação de que residiria no Município de
Lagoa de Velhos/RN, conforme endereço apontado na denúncia.
A denúncia foi recebida pela decisão de fls. 19/20.
Após a citação do réu, e consoante determina o art. 396-A do Código de Processo Penal (CPP), este apresentou
defesa preliminar (fls. 47/48), requerendo a absolvição sumária ao argumento de que o MPE não teria
comprovado o dolo específico da ré.
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No prosseguir, não tendo sido alegadas preliminares, tampouco juntado documentos novos, vieram os autos
conclusos para exame de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária.
O art. 397 do CPP previu as hipóteses de absolvição sumária: “existência manifesta de causa excludente da
ilicitude do fato; existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; o
fato narrado evidentemente não constitua crime; ou, ainda, estiver extinta a punibilidade do agente”. (grifos
acrescidos)
Analisando-se a resposta à acusação apresentada pelo(a) denunciado(a), constata-se que os elementos
apresentados não são suficientes para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito que lhe é imputado na
denúncia. Eis que, nesse momento inicial, ao contrário do que ocorre por ocasião da sentença, incide o princípio
in dubio pro societatis.
In casu, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e da culpabilidade dos agentes,
tampouco causa extintiva das punibilidades, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal.
Isso porque, reitere-se, nesse momento processual, para que a tese defensiva de ausência de dolo específico
fosse acolhida, necessário seria a existência de provas robustas e evidentes nesse sentido, não sendo condição
para o recebimento da denúncia que o MPE houvesse evidenciado de forma cabal e inconteste, desde logo, a
presença do elemento subjetivo.
Portanto, por ora, afigura-se suficiente, para conferir justa causa à denúncia, a prova documental existente nos
autos a qual aponta que a parte ré, com o propósito de lograr sua transferência eleitoral, assinou Requerimento
de Alistamento Eleitoral, acostado à fl. 05, afirmando, sob as penas da lei, que residiria há 2 (dois) anos na
Fazenda Iguatu, situada em Lagoa de Velhos, o que, segundo certidão da Oficiala de Justiça de fl. 09 verso, não
se afigurava veraz.
Destarte, no caso dos autos, também não há que se falar em reconsideração quanto ao recebimento da
denúncia, devendo o feito ser levado à instrução processual.
Antes, porém, da eventual instrução probatória, versando os autos sobre delito cuja pena mínima é igual ou
inferior a 1 ano, devem os autos seguir para o MPE, conforme já determinado pela decisão pretérita (item 8), a
fim de que o Parquet, acaso preenchidos os requisitos legais (art. 89 da Lei n.º 9.099/95), manifeste-se sobre o
oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.
Nesse ponto, revendo-se entendimento externado naquela decisão (item 8), consigne-se que deverá o MPE, em
razão do poder de requisição do qual dispõe, requerer diretamente aos órgãos emitentes as certidões criminais
necessárias para aferir se oferecerá, ou não, a proposta de suspensão condicional do processo.
Isto posto, mantenho o recebimento da denúncia e determino a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral
para que se manifeste acerca de eventual proposta de suspensão condicional do processo.
Cumpra-se.
São Tomé/RN, 26 de abril de 2018.
MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
Juíza Eleitoral, em substituição legal
Processo n.º 3-04.2018.6.20.0019
Protocolo SADP: 3638/2018
Espécie: Duplicidade Biométrica
DECISÃO
Trata-se de duplicidade (coincidência) encontrada no batimento biométrico n.º 1DBIORN1700152896,
envolvendo o(a) eleitor(a) ADAILTON PINHO DOS SANTOS, referente as inscrições 028184551660 e
032812101686, ambas dessa 19ª Zona Eleitoral/RN.
O TSE realizou batimento biométrico através do Sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), por
meio do qual foi constatado que o(a) eleitor(a) supracitado(a) possui uma ou mais digitais idênticas.
É o breve relatório. Decide-se.
Nos termos do inciso VI do artigo 37 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, ao constatar a duplicidade, o juiz
eleitoral deverá, entre outras providências, “determinar o cancelamento da(s) inscrição(ões) que
comprovadamente pertença(m) a um mesmo eleitor, assegurando a cada eleitor apenas uma inscrição”.
Da análise dos autos, verifica-se que não se trata de duplicidade de inscrições eleitorais, uma vez que uma das
inscrições encontra-se cancelada pelo código ASE 450 (Cancelamento – sentença de autoridade judiciária).
Percebe-se que o(a) eleitor(a) teve sua inscrição cancelada e requereu um novo alistamento eleitoral, tendo em
vista que o lançamento do código ASE 450 enseja o cancelamento definitivo da primeira inscrição.
Portanto, não há necessidade de convocação do(a) eleitor(a), em razão da ausência de irregularidade a ser
sanada no presente caso.
Isto posto, tendo em vista não se tratar de duplicidade, proceda-se a regularização da situação da inscrição do(a)
eleitor(a) em epígrafe.
Publicações e intimações necessárias. Após, arquive-se.
São Tomé/RN, 22 de março de 2018.
MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
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Juíza Eleitoral da 19ª ZE, em substituição legal
Processo n.º 4-86.2018.6.20.0019
Protocolo SADP: 3639/2018
Espécie: Duplicidade Biométrica
DECISÃO
Trata-se de duplicidade (coincidência) encontrada no batimento biométrico n.º 1DBIORN1700153186,
envolvendo o(a) eleitor(a) LUIZ FERNANDO CORDEIRO, referente as inscrições 025418291678 e
032811851635, ambas dessa 19ª Zona Eleitoral/RN.
O TSE realizou batimento biométrico através do Sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), por
meio do qual foi constatado que o(a) eleitor(a) supracitado(a) possui uma ou mais digitais idênticas.
É o breve relatório. Decide-se.
Nos termos do inciso VI do artigo 37 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, ao constatar a duplicidade, o juiz
eleitoral deverá, entre outras providências, “determinar o cancelamento da(s) inscrição(ões) que
comprovadamente pertença(m) a um mesmo eleitor, assegurando a cada eleitor apenas uma inscrição”.
Da análise dos autos, verifica-se que não se trata de duplicidade de inscrições eleitorais, uma vez que uma das
inscrições encontra-se cancelada pelo código ASE 450 (Cancelamento – sentença de autoridade judiciária).
Percebe-se que o(a) eleitor(a) teve sua inscrição cancelada e requereu um novo alistamento eleitoral, tendo em
vista que o lançamento do código ASE 450 enseja o cancelamento definitivo da primeira inscrição.
Portanto, não há necessidade de convocação do(a) eleitor(a), em razão da ausência de irregularidade a ser
sanada no presente caso.
Isto posto, tendo em vista não se tratar de duplicidade, proceda-se a regularização da situação da inscrição do(a)
eleitor(a) em epígrafe.
Publicações e intimações necessárias. Após, arquive-se.
São Tomé/RN, 22 de março de 2018.
MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
Juíza Eleitoral da 19ª ZE, em substituição legal
Processo n.º 5-71.2018.6.20.0019
Protocolo SADP: 3640/2018
Espécie: Duplicidade Biométrica
DECISÃO
Trata-se de duplicidade (coincidência) encontrada no batimento biométrico n.º 1DBIORN1700153186,
envolvendo o(a) eleitor(a) JOAO MARIA DOS SANTOS, referente as inscrições 020651751694 e 032812371600,
ambas dessa 19ª Zona Eleitoral/RN.
O TSE realizou batimento biométrico através do Sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), por
meio do qual foi constatado que o(a) eleitor(a) supracitado(a) possui uma ou mais digitais idênticas.
É o breve relatório. Decide-se.
Nos termos do inciso VI do artigo 37 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, ao constatar a duplicidade, o juiz
eleitoral deverá, entre outras providências, “determinar o cancelamento da(s) inscrição(ões) que
comprovadamente pertença(m) a um mesmo eleitor, assegurando a cada eleitor apenas uma inscrição”.
Da análise dos autos, verifica-se que não se trata de duplicidade de inscrições eleitorais, uma vez que uma das
inscrições encontra-se cancelada pelo código ASE 450 (Cancelamento – sentença de autoridade judiciária).
Percebe-se que o(a) eleitor(a) teve sua inscrição cancelada e requereu um novo alistamento eleitoral, tendo em
vista que o lançamento do código ASE 450 enseja o cancelamento definitivo da primeira inscrição.
Portanto, não há necessidade de convocação do(a) eleitor(a), em razão da ausência de irregularidade a ser
sanada no presente caso.
Isto posto, tendo em vista não se tratar de duplicidade, proceda-se a regularização da situação da inscrição do(a)
eleitor(a) em epígrafe.
Publicações e intimações necessárias. Após, arquive-se.
São Tomé/RN, 22 de março de 2018.
MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
Juíza Eleitoral da 19ª ZE, em substituição legal
Processo n.º 6-56.2018.6.20.0019
Protocolo SADP: 3641/2018
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Espécie: Duplicidade Biométrica
DECISÃO
Trata-se de duplicidade (coincidência) encontrada no batimento biométrico n.º 1DBIORN1700153186,
envolvendo o(a) eleitor(a) GERLANE DIAS ALEXANDRE, referente as inscrições 033461381643 e
034660891651, ambas dessa 19ª Zona Eleitoral/RN.
O TSE realizou batimento biométrico através do Sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), por
meio do qual foi constatado que o(a) eleitor(a) supracitado(a) possui uma ou mais digitais idênticas.
É o breve relatório. Decide-se.
Nos termos do inciso VI do artigo 37 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, ao constatar a duplicidade, o juiz
eleitoral deverá, entre outras providências, “determinar o cancelamento da(s) inscrição(ões) que
comprovadamente pertença(m) a um mesmo eleitor, assegurando a cada eleitor apenas uma inscrição”.
Da análise dos autos, verifica-se que não se trata de duplicidade de inscrições eleitorais, uma vez que uma das
inscrições encontra-se cancelada pelo código ASE 450 (Cancelamento – sentença de autoridade judiciária).
Percebe-se que o(a) eleitor(a) teve sua inscrição cancelada e requereu um novo alistamento eleitoral, tendo em
vista que o lançamento do código ASE 450 enseja o cancelamento definitivo da primeira inscrição.
Portanto, não há necessidade de convocação do(a) eleitor(a), em razão da ausência de irregularidade a ser
sanada no presente caso.
Isto posto, tendo em vista não se tratar de duplicidade, proceda-se a regularização da situação da inscrição do(a)
eleitor(a) em epígrafe.
Publicações e intimações necessárias. Após, arquive-se.
São Tomé/RN, 22 de março de 2018.
MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
Juíza Eleitoral da 19ª ZE, em substituição legal

21ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Protocolo nº 6354/2018
Interessado: GIORDANO BRUNO SOUZA DOS SANTOS
Assunto: Cancelamento de inscrição eleitoral
DESPACHO
Vistos, etc.
Ao Cartório Eleitoral, determino o registro e autuação do presente na Classe CIE, nos termos do art. 77 do
Código Eleitoral.
Trata-se de Ação de Cancelamento de Inscrição Eleitoral em face do eleitor GIORDANO BRUNO SOUZA DOS
SANTOS, atualmente com duas inscrições no cadastro. Conforme informação prestada pelo Cartório Eleitoral
desta 21ª Zona, o eleitor compareceu em 09/05/2018 para regularizar sua inscrição eleitoral, uma vez que a
inscrição eleitoral nº 0211 0686 1600 havia sido cancelada automaticamente em razão da revisão do eleitorado
que ocorreu nesta Zona.
Ocorre que tal regularização só foi possível por meio de um novo alistamento, a saber, a inscrição nº 0349 1377
1678, nos termos do art. 4º, da Res. TSE nº 23.440/2017, fazendo-se necessária a regularização da situação
mediante o cancelamento da inscrição antiga com o comando do código ASE 450 (cancelamento - sentença de
autoridade judiciária) no sistema ELO, de maneira a impedir o aproveitamento da inscrição antiga para todos os
fins.
Verifica-se que já consta nos autos Termo de Ciência do interessado declarando saber dos motivos que levaram
ao novo alistamento, além das cópias dos documentos apresentados pelo eleitor no momento do requerimento.
Em face do exposto, determino ao Cartório eleitoral:
1) Juntar aos autos o Edital de publicação do deferimento do alistamento eleitoral;
2) Publicar Edital com prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 05
(cinco) dias;
3) Em seguida, vista ao MPE;
4) Por fim, concluso.
Cumpra-se. Publique-se.
Florânia/RN, 10 de maio de 2018
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
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Juiz da 21ª Zona Eleitoral

Protocolo nº 6495/2018
Interessado: GIORDANO BRUNO SOUZA DOS SANTOS
Assunto: Cancelamento de inscrição eleitoral
DESPACHO
Vistos, etc.
Trata-se de informação do Cartório Eleitoral desta 21ª ZE acerca da situação do eleitor GIORDANO BRUNO
SOUZA DOS SANTOS, atualmente com duas inscrições no cadastro. Conforme informação prestada pelo
Cartório Eleitoral desta 21ª Zona, o eleitor compareceu em 09/05/2018 para regularizar sua inscrição eleitoral,
uma vez que a inscrição eleitoral nº 0211 0686 1600 havia sido cancelada automaticamente em razão da revisão
do eleitorado que ocorreu nesta Zona.
Ocorre que tal regularização só foi possível por meio de um novo alistamento, a saber, a inscrição nº 0349 1377
1678, nos termos do art. 4º, da Res. TSE nº 23.440/2017.
Verifica-se que já consta nos documentos que instruem a presente informação Termo de Ciência do interessado
declarando saber dos motivos que levaram ao novo alistamento, além das cópias dos documentos apresentados
pelo eleitor no momento do requerimento.
Em face do exposto, determino ao Cartório eleitoral o comando do código de ASE 230 - 1 correspondente à
causa de restrição à quitação eleitoral no histórico da nova inscrição nº 0349 1377 1678, conforme restou
decidido no processo nº 7-69.2017.6.20.0021, aplicando-se a vedação de emissão de título de eleitor, nos
termos do art. 6º, inc. III, do Provimento TSE nº 02/2017.
Cumpra-se. Publique-se.
Florânia/RN, 10 de maio de 2018
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz da 21ª Zona Eleitoral

22ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Documento: Certidão Negativa de Débitos Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
Protocolo SADP N.º : 62732018
Ref.: EF 4796-50.2010.6.20.0056
ASSUNTO: Dívida Ativa, situação de pagamento
INTERESSADO: Jackson Dantas
DECISÃO
O interessado protocolou hoje, neste Cartório Eleitoral, certidão negativa de débitos relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União.
Consta nos registros do Cadastro Nacional de Eleitores relativos ao interessado a anotação de ASE n.º 264, em
razão de multa eleitoral oriunda do processo RE 8318/2008.
Execução Fiscal n.º 4796-50.2010.6.20.0056, a qual processava o débito relativo à aludida multa reconheceu a
quitação deste em sentença à fl. 51.
É o relatório. Decido.
Ante o reconhecimento da quitação do débito relativo à multa eleitoral oriunda do processo n.º RE 8318/2008,
reconhecida pela 56ª Zona Eleitoral, Juízo onde se processava o feito de execução fiscal n.º 479650.2010.6.20.0056, que tratava da cobrança do crédito referente à referida multa, DETERMINO O
LANÇAMENTO DO ASE 612 PARA TODOS OS DEVEDORES RELACIONADOS À MULTA ELEITORAL EM
COMENTO, QUE SEJAM ELEITORES DA 22ª ZONA, E EM HAVENDO PORVENTURA ELEITORES DE
OUTRAS ZONAS, COMUNICAR ESTA DECISÃO AO JUÍZO ONDE O ELEITOR ESTIVER VINCULADO.
Cumpra-se.
Após, arquivem-se com observação das cautelas legais.
Acari, H三30Ho三ia3011 de maio de 2018.
Witemburgo Gonçalves de Araújo
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Juiz Eleitoral
EDITAIS

EDITA Nº. 017/2018
LOTES/RAE N.º 0015, 0016, 0017, 0018 ,0019 e 0020/2018 (PRAZO: 10 DIAS)
O Doutor WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAUJO, Juiz da 22ª Zona Eleitoral de Acari 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 em Cartório relação contendo os nomes e os números de
inscrição dos eleitores que requereram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO submetidos à coleta de
dados biométricos, cujos requerimentos foram realizados através do Sistema ELO de operações eleitorais,
constando do Lotes nº 0015, 0016, 0017, 0018 ,0019 e 0020/2018 , processado no período de 02/05/2018 a
09/05/2018 pertencente a esta 22ª Zona, os quais tiveram seus pedidos deferidos por este Juízo ou postos em
diligência, para, querendo, interpor recurso, nos termos dos arts. 17, §1º e 18, §5º, da Resolução TSE n.º
21.538/2003 ( Lei n.º 6.996/82, arts. 7º e 8º), a contar desta publicação. 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 dez (10) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu _________, Lúcia de Fátima
da Silva, Servidora Reqisitada da 22ª Zona Eleitoral, o digitei e segue subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAUJO
Juiz da 22ª Zona Eleitoral

24ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 018/2018 - 24ª ZE/RN
DE ORDEM da Excelentíssima Senhora Doutora JANAINA LOBO DA SILVA MAIA, MM Juíza Eleitoral em
substituição legal desta 24.ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e
conforme determinam o Código Eleitoral e Resoluções do TSE pertinentes à matéria.
FAÇO SABER que a lista de eleitores cujos requerimentos de alistamento, transferência, revisão e segunda via
foram deferidos, com protocolo no período de 25 de abril a 11 de maio de 2018, referentes ao LOTE de RAE n.º
012/2018, se encontra disponível para consulta no Cartório Eleitoral desta 24ª ZE/RN.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou a MM. Juíza
expedir o presente EDITAL, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixado no lugar público
de costume, na forma da Lei, tendo o prazo de dez (10) para que os interessados e os partidos políticos
apresentem impugnação, conforme estabelece o artigo 27 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
DADO e PASSADO nesta cidade (Parelhas/RN) aos onze (11) dias do mês de maio (05) de dois mil e dezoito
(2018). Eu, Sebastião Lúcio dos Santos Rocha, Chefe de Cartório em substituição legal, que o fiz digitando,
subscrevo-o por ordem da MM Juíza Eleitoral.
SEBASTIÃO LÚCIO DOS SANTOS ROCHA
Chefe de Cartório em substituição legal
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 019/2018 - 24ª ZE/RN
DE ORDEM da Excelentíssima Senhora Doutora JANAINA LOBO DA SILVA MAIA, MM Juíza Eleitoral em
substituição legal desta 24.ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e
conforme determinam o Código Eleitoral e Resoluções do TSE pertinentes à matéria, notadamente o Art. 45 da
Resolução TSE n.º 23.546/2017,
FAÇO SABER, para conhecimento dos interessados, que os órgãos partidários municipais abaixo discriminados
apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos no tocante ao exercício 2017:
PARTIDO
POLÍTICO (SIGLA)
PODE
PODE

PROCEDÊNCIA

RESPONSÁVEIS

EQUADOR
PARELHAS

José Dirceu dos Santos e Maria Betânia Souza Santos
José Rosimar Fernandes de Brito e Ubiratan Vagne Dantas
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PSD
PP
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PARELHAS
PARELHAS
PARELHAS
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PR
PSD

SANTANA DO SERIDÓ
SANTANA DO SERIDÓ
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Antônio Petronilo Dantas Filho e Francisco Sales Valentim
Humberto Alves Gondim e Adriano Silva de Almeida
João Dantas Filho e Thiago Caetano de Oliveira Ferreira
José Gonzaga dos Santos e Darcy Dayana de Lima
Gondim
Iranildo Pereira de Azevedo e Emanuel João dos Santos
Hudson Pereira de Brito e José Carlos de Macedo

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, na forma da Lei,
tendo os interessados o prazo de três (03) dias para apresentar impugnação.
DADO e PASSADO nesta cidade de Parelhas/RN aos onze (11) dias do mês de maio (05) de dois mil e dezoito
(2018). Eu, Sebastião Lúcio dos Santos Rocha, Chefe de Cartório em substituição legal, que o fiz digitando, e
achando tudo conforme, subscrevo-o por ordem da MM Juíza na forma da lei.
SEBASTIÃO LÚCIO DOS SANTOS ROCHA
Chefe de Cartório em substituição legal

27ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) nº: 41-26.2017.6.20.0027
REQUERIDO: Direção Municipal do PSDB de São Rafael/RN
Protocolo nº: 17.964/2017
SENTENÇA
Vistos em correição.
Trata-se de Prestação de Contas, consistente na Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 17)
referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada pelo órgão diretivo municipal em epígrafe.
Constatada a ausência de representação processual por meio de advogado, consoante determina a Resolução
TRE-RN n.º 024/2013, o órgão diretivo em tela foi intimado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
regularizar a situação (fl. 22/23).
Todavia, a certidão cartorária de fl. 27 informa que transcorreu integralmente o prazo assinalado sem que o
supracitado órgão partidário municipal cumprisse a providência determinada.
É o breve relatório. DECIDO.
Nos termos do art. 1º, da Resolução TRE-RN n.º 024/2013, é obrigatória a constituição de advogado para a
apresentação de contas eleitorais ou partidárias no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Verificada a ausência de advogado, diz o art. 2º da Resolução TRE-RN acima mencionada, o órgão partidário
será notificado para regularizar sua representação processual, sob pena das contas apresentadas não serem
conhecidas e, por consequência, julgadas como não prestadas (art. 3º, parágrafo único).
No presente caso, o Cartório Eleitoral (fl. 27) certificou que a direção municipal partidária em tela não regularizou
sua representação processual no prazo estabelecido por este Juízo Eleitoral, o que torna as presentes contas
partidárias como não prestadas.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas
do exercício 2016, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo
que o órgão de direção municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia
03.05.2017.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral.
Registre-se no SADP e no livro de sentenças do cartório eleitoral.
Intime-se o grêmio político em tela através do seu representante legal.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência, através do e-mail informado no Sistema SGIP e, na ausência
deste, pelos Correios.
Ciência pessoal ao RMPE.
Cumpridas as providências citadas, ARQUIVEM-SE.
Jucurutu/RN, 08 de maio de 2018.
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Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes
Juiz Eleitoral da 27ª ZE

DECISÕES E DESPACHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) nº: 46-48.2017.6.20.0027
REQUERIDO: Direção Municipal do PV de São Rafael/RN
Protocolo nº: 17.969/2017
Advogado: Jorge Luiz Teixeira (OAB/RN nº 3.826)
Madson Rodrigues Fernandes (OAB/RN nº 4.511)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando o teor da certidão de fls. 20 e que foi apresentada Declaração de Ausência de Movimentação
Financeira pelo Partido Verde de São Rafael (fls. 07), intime-se o Presidente e/ou o Tesoureiro do partido em
epígrafe, nas pessoas de seus advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareçam a existência da
conta bancária de nº 3000023103, junto à Agência nº 756 da Caixa Econômica Federal, que está vinculada ao
referido diretório partidário e teve movimentação financeira no valor de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e
cinquenta reais).
Cumpre ressaltar que verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a Resolução nº 464/2015
do TSE autoriza a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do seu art.
46, bem como a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral para apuracão da
prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Expedientes necessários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Jucurutu/RN, 11/05/2018.
RICARDO ANTÔNIO MENEZES CABRAL FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 27ª ZE

29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

Edital nº 018/2018
EDITAL Nº 018/2018
O Exmo Sr. Dr. Marivaldo Dantas de Araújo, Juiz da 29ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, para fins de recursos nos 5
(cinco) dias que seguirem a publicação, que os pedidos de alistamento/transferência/revisão, abaixo
relacionados, foram INDEFERIDOS.
INSCRIÇÃO

NOME

MUNICÍPIO

012932471279

FERNANDO GUEDES

ASSU

034579331686

EDUARDO DANTAS DA SILVA

ASSU

007321011651

LUCIA HELENA LUZ FILGUEIRA

ASSU

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância,
expediu este que será publicado no DJE e no mural do Cartório Eleitoral na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Assú/RN, aos 09 dias do mês de maio do ano de 2018. Eu, ____________________ (Carlos Rogério
Torres Teixeira), Chefe do Cartório da 29ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
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Juiz da 29ª Zona Eleitoral

30ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 556-86.2016.6.20.0030 E OUTROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 556-86.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.618/2016.
REQUERENTE: LUZIMAR JORGE DA SILVA LIMA
ADVOGADO(A)(S): LEONARDO DA VINCI ALBUQUERQUE TARGINO – OAB/RN 5505
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco extrapolação de limites de gastos de campanha
ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no
caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I a V,
e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que, em relação às doações de recursos estimáveis em dinheiro indicadas no parecer técnico
conclusivo, cabe considerar que não constam dos autos documentos que comprovem que a utilização dessa
espécie de recurso constitua produto do serviço ou da atividade econômica dos doadores ou, ainda, seja
decorrente de prestação direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio,
configurando-se como infração ao disposto no art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015.Nesse sentido,
não obstante a ausência de manifestação da parte, e apesar de ser possível verificar que essas doações dizem
respeito a serviços advocatícios e de contabilidade, não é possível aplicar, no caso em questão, o entendimento
de que serviços prestados por advogados e profissionais de contabilidade não são considerados gastos de
campanha se estiverem relacionados com o processo judicial da prestação de contas (Cartilha sobre a Prestação
de Contas das Eleições 2016 expedida pelo TSE). Isso porque as doações datam de 20.09.2016, ou seja, em
pleno período de campanha eleitoral, sendo plenamente possível se tratar de contratações dos serviços de
consultoria jurídica e de contabilidade relativos a atividade-meio da campanha, configurando-se, pois, como
gastos de campanha. Dessa forma, considerando que a soma das doações acima referidas (R$ 200,00)
corresponde a mais de 35% do total de receitas declaradas como aplicadas em campanha (R$ 550,00), verificase a existência de inconsistência grave que compromete a regularidade e confiabilidade das contas analisadas.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
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CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 547-27.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.609/2016.
REQUERENTE: JOSE EDESIO DA SILVA
ADVOGADO(A)(S): ANA PAULA DA COSTA PEREIRA – OAB/RN 7406
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco extrapolação de limites de gastos de campanha
ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no
caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I a V,
e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que, em relação às doações de recursos estimáveis em dinheiro indicadas no parecer técnico
conclusivo, cabe considerar que não constam dos autos documentos que comprovem que a utilização dessa
espécie de recurso constitua produto do serviço ou da atividade econômica dos doadores ou, ainda, seja
decorrente de prestação direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio,
configurando-se como infração ao disposto no art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015.Nesse sentido,
não obstante a ausência de manifestação da parte, e apesar de ser possível verificar que essas doações dizem
respeito a serviços advocatícios e de contabilidade, não é possível aplicar, no caso em questão, o entendimento
de que serviços prestados por advogados e profissionais de contabilidade não são considerados gastos de
campanha se estiverem relacionados com o processo judicial da prestação de contas (Cartilha sobre a Prestação
de Contas das Eleições 2016 expedida pelo TSE). Isso porque as doações datam de 20.09.2016, ou seja, em
pleno período de campanha eleitoral, sendo plenamente possível se tratar de contratações dos serviços de
consultoria jurídica e de contabilidade relativos a atividade-meio da campanha, configurando-se, pois, como
gastos de campanha. Dessa forma, considerando que a soma das doações acima referidas (R$ 500,00)
corresponde a mais de 50% do total de receitas declaradas como aplicadas em campanha (R$ 970,00), verificase a existência de inconsistência grave que compromete a regularidade e confiabilidade das contas analisadas.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 542-05.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.604/2016.
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REQUERENTE: JOAO DANTAS DE SOUZA
ADVOGADO(A)(S): JULIANA PEREZ BERNARDINO LEITE – OAB/RN 7400
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
após expedida notificação judicial, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da
Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem extrapolação de limites de gastos de campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo
Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no caso de doações recebidas de outros
prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I, II, III, V, e parágrafo único, da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que não houve esclarecimento pelo(a)(s) prestador(a)(es) quanto às divergências identificadas
entre as informações da(s) conta(s) bancária(s) informada(s) na prestação de contas e aquela(s) constante(s)
dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, o que caracteriza irregularidade grave relativa à
omissão do registro integral da movimentação financeira de campanha, em desacordo com o art. 48, II, alínea
“a”, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 512-67.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.574/2016.
REQUERENTE: ELIZANGELA CARLA BESERRA DA FONSECA
ADVOGADO(A)(S): JULIANA PEREZ BERNARDINO LEITE – OAB/RN 7400
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
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É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem extrapolação de limites de gastos de campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo
Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no caso de doações recebidas de outros
prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I, II, III, V, e parágrafo único, da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que não houve esclarecimento pelo(a)(s) prestador(a)(es) quanto às divergências identificadas
entre as informações da(s) conta(s) bancária(s) informada(s) na prestação de contas e aquela(s) constante(s)
dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, o que caracteriza irregularidade grave relativa à
omissão do registro de movimentação financeira correspondente a mais de 40% do valor declarado como
arrecadado para campanha, em desacordo com o art. 48, II, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 613-07.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.295/2016.
REQUERENTES: FRANK DERCIO CABRAL DA SILVA; SIUELITON MATIAS DOS SANTOS
ADVOGADO(A)(S): LEONARDO DA VINCI ALBUQUERQUE TARGINO – OAB/RN 5505
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela aprovação das contas com com as ressalvas especificadas na referida peça técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco extrapolação de limites de gastos de campanha
ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no
caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I a V,
e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que, em relação às doações de recursos estimáveis em dinheiro indicadas no parecer técnico
conclusivo, cabe considerar que não constam dos autos documentos que comprovem que a utilização dessa
espécie de recurso constitua produto do serviço ou da atividade econômica dos doadores ou, ainda, seja
decorrente de prestação direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio,
configurando-se como infração ao disposto no art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015.Nesse sentido,
não obstante a ausência de manifestação da parte, e apesar de ser possível verificar que uma dessas doações
diz respeito a serviços advocatícios, não é possível aplicar, no caso em questão, o entendimento de que serviços
prestados por advogados e profissionais de contabilidade não são considerados gastos de campanha se
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estiverem relacionados com o processo judicial da prestação de contas (Cartilha sobre a Prestação de Contas
das Eleições 2016 expedida pelo TSE). Isso porque a referida doação data de 09.09.2016, ou seja, em pleno
período de campanha eleitoral, sendo plenamente possível se tratar de contratação do serviço de consultoria
jurídica relativo a atividade-meio da campanha, configurando-se, pois, como gasto de campanha. Dessa forma,
considerando que a soma das doações acima referidas (R$ 2.260,00) corresponde a mais de 27% do total de
receitas declaradas como aplicadas em campanha (R$ 8.289,14), verifica-se a existência de inconsistência grave
que compromete a regularidade e confiabilidade das contas analisadas.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 567-18.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 - PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.629/2016.
REQUERENTES: NILVAN DE LIMA BARACHO
ADVOGADOS: LEONARDO DA VINCI ALBUQUERQUE TARGINO – OAB/RN 5505
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco extrapolação de limites de gastos de campanha
ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no
caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I a V,
e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que, em relação às doações de recursos estimáveis em dinheiro indicadas no parecer técnico
conclusivo, cabe considerar que não constam dos autos documentos que comprovem que a utilização dessa
espécie de recurso constitua produto do serviço ou da atividade econômica dos doadores ou, ainda, seja
decorrente de prestação direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio,
configurando-se como infração ao disposto no art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Nesse sentido, não obstante a ausência de manifestação da parte, e apesar de ser possível verificar que essas
doações dizem respeito a serviços advocatícios e de contabilidade, não é possível aplicar, no caso em questão,
o entendimento de que serviços prestados por advogados e profissionais de contabilidade não são considerados
gastos de campanha se estiverem relacionados com o processo judicial da prestação de contas (Cartilha sobre a
Prestação de Contas das Eleições 2016 expedida pelo TSE). Isso porque as doações datam de 20.09.2016, ou
seja, em pleno período de campanha eleitoral, sendo plenamente possível se tratar de contratações dos serviços
de consultoria jurídica e de contabilidade relativos a atividade-meio da campanha, configurando-se, pois, como
gastos de campanha. Dessa forma, considerando que a soma das doações acima referidas (R$ 200,00)
corresponde a 25% do total de receitas declaradas como aplicadas em campanha (R$ 800,00), verifica-se a
existência de inconsistência grave que compromete a regularidade e confiabilidade das contas analisadas.
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Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 558-39.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
78.112/2016.
REQUERENTE: WOLGRAND MOURA DA SILVA
ADVOGADO(A)(S): VALERIA DE CARVALHO LUCENA – OAB/RN 3096
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem extrapolação de limites de gastos de campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo
Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no caso de doações recebidas de outros
prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I, II, III, V, e parágrafo único, da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, em relação às doações de recursos estimáveis em dinheiro indicadas no parecer técnico
conclusivo, cabe considerar que não constam dos autos documentos que comprovem que a utilização dessa
espécie de recurso constitua produto do serviço ou da atividade econômica dos doadores ou, ainda, seja
decorrente de prestação direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio,
configurando-se como infração ao disposto no art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Nesse sentido, não obstante a ausência de manifestação da parte, e apesar de ser possível verificar que essas
doações dizem respeito a serviços advocatícios e de contabilidade, não é possível aplicar, no caso em questão,
o entendimento de que serviços prestados por advogados e profissionais de contabilidade não são considerados
gastos de campanha se estiverem relacionados com o processo judicial da prestação de contas (Cartilha sobre a
Prestação de Contas das Eleições 2016 expedida pelo TSE). Isso porque as doações datam de 09.09.2016, ou
seja, em pleno período de campanha eleitoral, sendo plenamente possível se tratar de contratações dos serviços
de consultoria jurídica e de contabilidade relativos a atividade-meio da campanha, configurando-se, pois, como
gastos de campanha.
Dessa forma, considerando que a soma das doações acima referidas (R$ 450,00) corresponde à integralidade
das receitas declaradas como aplicadas em campanha, verifica-se a existência de inconsistência grave que
compromete a regularidade e confiabilidade das contas analisadas.
Ainda, foi identificada a omissão de despesa mediante confronto com nota fiscal eletrônica, infringindo o disposto
no art. 48, I,”g”, da Resolução TSE nº 23.463/2015. Tal falha denota a ausência de consistência e confiabilidade
nas contas prestadas, uma vez que submetidas a outros elementos de controle, resultaram na impossibilidade de
atestar sua fidedignidade.
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Ademais, não houve esclarecimento pelo(a)(s) prestador(a)(es) quanto às divergências identificadas entre as
informações da(s) conta(s) bancária(s) informada(s) na prestação de contas e aquela(s) constante(s) dos
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, o que caracteriza irregularidade grave relativa à omissão
do registro de movimentação financeira, em desacordo com o art. 48, II, alínea “a”, da Resolução TSE n.º
23.463/2015.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 543-87.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.605/2016.
REQUERENTE: JOAO MARIA DA SILVA
ADVOGADO(A)(S): VALERIA CARVALHO DE LUCENA – OAB/RN 3096
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas, nem extrapolação de
limites de gastos de campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido
identificação dos doadores originários, no caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em
conformidade com o art. 60, incisos I, III, V, e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Cumpre esclarecer que, quanto à eventual irregularidade na extrapolação de limites de gastos de campanha com
aluguel de veículos automotores, entendo assistir razão ao Parquet Eleitoral, quando assevera que, consoante o
que prescreve a Lei nº 9.504/97, o percentual de limite de gastos deve ser considerado em relação ao total do
gasto da campanha, de modo que não cabe restringir esta análise ao total dos gastos da campanha contratados
como prevê a Resolução TSE nº 23.463/2015, por questão de hierarquia entre as normas. Assim, considerando
os valores constantes nos autos, entendo pela inexistência de irregularidade nesse sentido.
Ocorre, contudo, que, quanto às doações de recursos estimáveis em dinheiro, indicadas no parecer técnico final,
cabe considerar que não constam dos autos documentos que comprovem que a utilização dessa espécie de
recurso constitua produto do serviço ou da atividade econômica dos doadores ou, ainda, seja decorrente de
prestação direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio, configurando-se como
infração ao disposto no art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Nesse sentido, não obstante a ausência de manifestação da parte, e apesar de ser possível verificar que há
doação referente a serviços advocatícios, não é possível aplicar, no caso em questão, o entendimento de que
serviços prestados por advogados não são considerados gastos de campanha se estiverem relacionados com o
processo judicial da prestação de contas (Cartilha sobre a Prestação de Contas das Eleições 2016 expedida pelo
TSE). Isso porque a doação data de 16.09.2016, ou seja, em pleno período de campanha eleitoral, sendo
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plenamente possível se tratar de contratações dos serviços de consultoria jurídica a atividade-meio da
campanha, configurando-se, pois, como gasto de campanha.
Ainda, mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, foi identificada suposta omissão de receitas/despesas realizadas com o CNPJ de campanha
do candidato, conforme relatório de exame da unidade técnica, o que não foi esclarecido pelo(a) prestador(a),
porquanto a ausente qualquer manifestação nos autos após intimação, restando caracterizada a omissão de
receitas e gastos eleitorais, em desacordo com o art. 48, I, “g”, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Dessa forma, considerando-se a soma dos recursos a que se referem as falhas detectadas frente ao total de
receitas declaradas como aplicadas em campanha – o que corresponde a mais de 50% destas –, verifica-se a
existência de inconsistências graves que comprometem a regularidade e confiabilidade das contas analisadas.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 586-24.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.934/2016.
REQUERENTE: EDIVAL FRANCISCO SILVA
ADVOGADO(A)(S): JULIANA PEREZ BERNARDINO LEITE – OAB/RN 7400
REQUERENTE: EUGENIO CHARLES RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO(A)(S): HERICK KRAUSE RODRIGUES DA COSTA – OAB/RN 13638
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a)(s) prestador(a)(es) em epígrafe em que,
decorrido “in albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou
parecer conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida
peça técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a)(s) candidato(a)(s) apresentou(aram) suas contas de
campanha após o prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da
Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem extrapolação de limites de gastos de campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo
Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no caso de doações recebidas de outros
prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I, II, III, V, e parágrafo único, da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que foram registradas despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locação
ou cessão de veículo, evidenciado omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o art. 48, I, “g”, da
Resolução TSE n.º 23.463/2015, havendo, portanto, a caracterização de irregularidade quanto a essa falha.
Ainda, persistem as divergências identificadas entre as informações constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral e os dados registrados na presente prestação de contas quanto aos gastos
eleitorais, o que caracteriza irregularidade grave relativa à omissão do registro de movimentação financeira, em
desacordo com o art. 48, II, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
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Dessa forma, considerando-se a soma dos recursos a que se referem as falhas detectadas frente ao total de
receitas declaradas como aplicadas em campanha – o que corresponde a mais de 50% destas –, verifica-se a
existência de inconsistências graves que comprometem a regularidade e confiabilidade das contas analisadas.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a)(s) candidato(a)(s) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 578-47.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.640/2016.
REQUERENTE: TILLY EVANILDE ALVES GUIMARÃES
ADVOGADO(A)(S): JULIANA PEREZ BERNARDINO LEITE – OAB/RN 7400
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro o prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem extrapolação de limites de gastos de campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo
Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no caso de doações recebidas de outros
prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I, II, III, V, e parágrafo único, da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre que, mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foi identificada suposta omissão de receita/despesa realizada com o CNPJ de
campanha do(a) candidato(a), conforme relatório de exame da unidade técnica. Nesse ponto, não obstante a
manifestação do(a) candidato(a), não foi juntada aos autos provas acerca do eventual cancelamento da nota
fiscal a que se refere a receita/despesa detectada, restando caracterizada a omissão de receitas e gastos
eleitorais, em desacordo com o art. 48, I, “g”, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Dessa forma, considerando-se o valor do recurso a que se refere a falha detectada frente ao total de
receitas/despesas declaradas na prestação de contas de campanha – o que corresponde a mais de 50% destas
–, verifica-se a existência de inconsistências graves que comprometem a regularidade e confiabilidade das
contas analisadas.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a)(s) candidato(a)(s) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 549-94.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.611/2016.
REQUERENTE: JOSSINEY DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO(A)(S): MONNA LISA DE OLIVEIRA PINTO – OAB/RN 8163
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro o prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas, nem extrapolação de
limites de gastos de campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido
identificação dos doadores originários, no caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em
conformidade com o art. 60, incisos I, III, V, e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que foram registradas despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locação
ou cessão de veículo, evidenciado omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o art. 48, I, “g”, da
Resolução TSE n.º 23.463/2015, havendo, portanto, a caracterização de irregularidade quanto a essa falha.
Ainda, em relação às doações de recursos estimáveis em dinheiro indicadas no parecer técnico conclusivo, cabe
considerar que não constam dos autos documentos que comprovem que a utilização dessa espécie de recurso
constitua produto do serviço ou da atividade econômica dos doadores ou, ainda, seja decorrente de prestação
direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio, configurando-se como infração ao
disposto no art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Além disso, persistem as divergências identificadas entre as informações constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral e os dados registrados na presente prestação de contas quanto aos gastos
eleitorais, o que caracteriza irregularidade grave relativa à omissão do registro de movimentação financeira, em
desacordo com o art. 48, II, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Dessa forma, considerando-se a soma dos recursos a que se referem as falhas detectadas frente ao total de
receitas declaradas como aplicadas em campanha – o que corresponde a mais de 50% destas –, verifica-se a
existência de inconsistências graves que comprometem a regularidade e confiabilidade das contas analisadas.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a)(s) candidato(a)(s) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
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Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 537-80.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.599/2016.
REQUERENTE: HUANDSON SILVA AVELINO BARBOSA
ADVOGADO(A)(S): EMMANUEL CLECIO DE OLIVEIRA CARLOS – OAB/RN 13531
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro o prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas, nem extrapolação de
limites de gastos de campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido
identificação dos doadores originários, no caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em
conformidade com o art. 60, incisos I, III, V, e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que, em relação à doação de recursos estimáveis em dinheiro indicada no parecer técnico
conclusivo, não constam dos autos documentos que comprovem que a utilização dessa espécie de recurso
constitua produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, seja decorrente de prestação direta
dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio, configurando-se como infração ao
disposto no art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Além disso, persistem as divergências identificadas entre as informações constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral e os dados registrados na presente prestação de contas quanto aos gastos
eleitorais, o que caracteriza irregularidade grave relativa à omissão do registro de movimentação financeira, em
desacordo com o art. 48, II, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Ainda, não obstante a existência de sobras de campanhas, o(a) prestador(a) não fez prova da transferência das
sobras financeiras de campanha à respectiva direção partidária em desacordo com o art. 48 da Resolução TSE
n.º 23.463/2015, deixando de juntar comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva
direção partidária e declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha, o que se configura como inconsistência grave, que denota infração às regras que determinam que as
sobras de campanha sejam recolhidas ao diretório partidário, quer sejam as sobras de natureza financeira ou
não, geradora de potencial desaprovação, uma vez que a ausência de recolhimento pode revelar a apropriação
indevida dos recursos pelo prestador de contas.
Dessa forma, considerando-se a soma dos recursos a que se referem as falhas detectadas frente ao total de
receitas declaradas como aplicadas em campanha – o que corresponde a mais de 30% destas –, verifica-se a
existência de inconsistências graves que comprometem a regularidade e confiabilidade das contas analisadas.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a)(s) candidato(a)(s) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
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CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 703-15.2016.6.20.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 703-15.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
97394/2016.
REQUERIDO: ALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
EMENTA: Eleições 2016. Prestação de Contas. Candidato. Inadimplência após notificação para regularização.
Contas julgadas como não prestadas. Inteligência do art. 30, IV, da Lei 9504/1997, c/c arts. 45, § 4º, VI, e 73, I,
da Resolução TSE 23.463/2015.
Visto etc.
Trata-se de feito destinado à prestação de contas das receitas e gastos da campanha referentes às Eleições
Municipais de 2016.
Decorrido o prazo legal para apresentação das contas, o(a) candidato(a) permaneceu inerte. Notificado(a) para
apresentar as contas em 72 horas (fls. 14/14V), o(a) interessado(a) deixou o prazo transcorrer em branco (fls.
17).
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela não prestação das contas, com aplicação da
consequência prevista no art. 73, I, da Res. TSE 23.463/2015 (fls. 20/20v).
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Nos termos do artigo 45, caput, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, as prestações de contas finais referentes ao
1º turno deveriam ser protocoladas na Justiça Eleitoral até o dia 01.11.2016, ressalvando os §§ 4º, incisos IV e
VI, e 5º, do artigo referido, segundo os quais, na eventualidade de as peças e informações não serem ofertadas
até a data citada, o omisso será notificado pessoalmente para sanar a inadimplência em 72 (setenta e duas)
horas, de modo que, se persistir a omissão ao final desse segundo lapso temporal, as contas serão julgadas
como não prestadas, acarretando para o(a) candidato(a) o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, podendo persistir os efeitos da restrição até após esse período, caso as contas não
sejam efetivamente apresentadas (art. 73, inciso I, Res. TSE n.º 23.463/2015).
É o caso dos autos, pois o Cartório Eleitoral informou que o(a) candidato(a) em epígrafe não apresentou suas
contas em 01.11.2016, tampouco nas 72 (setenta e duas) horas seguintes à notificação pessoal realizada nos
termos do artigo 45, §§ 4º, inciso II, e 5º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Prescreve o artigo 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas
de campanha, decidindo pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida
pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e
duas horas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, JULGO NÃO PRESTADAS as contas
de campanha do(a) candidato(a) em tela, ficando este(a) impedido(a) de obter a certidão de quitação eleitoral
pelo menos até o final da legislatura, e ressalvando que os efeitos da restrição perdurarão além do período
citado enquanto as contas não forem efetivamente prestadas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o(a) candidato(a) por edital, se for o caso. Ciência pessoal ao Representante
do MPE.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 540-35.2016.6.20.003
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 540-35.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 - PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.602/2016.
REQUERENTES: JOAD FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS: REBECA CAMARA ALVES – OAB/RN 6260
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. ERRO(S) MATERIAL(IS) OU FORMAL(IS) QUE NÃO COMPROMETE(M) A
REGULARIDADE DAS CONTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, § 2º-A, DA LEI 9504/1997. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
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Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas, por entender que as inconsistências relativas às doações de recursos
próprios e estimáveis em dinheiro indicadas no parecer técnico comprometem a regularidade das contas
prestadas.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que o(a)(s) candidato(a)(s) apresentou(aram) as suas contas de campanha dentro
do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE n.º
23.463/2015.
De seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de
origem não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco extrapolação de limites de gastos de
campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido identificação dos doadores
originários, no caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60,
incisos I a V, e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Quanto aos recursos financeiros declarados como arrecadados, esses transitaram pela(s) conta(s) bancária(s)
aberta(s) para esta finalidade, como exige o art. 7º da resolução sobredita.
Inicialmente, quanto à falha apontada pela unidade técnica em relação à doação de recursos próprios aplicados
em campanha pelo prestador e não declarados anteriormente em sede de seu registro de candidatura, entendo
que a mesma não subsiste. Isso porque o candidato exerceu o mandato de vereador na legislatura 2012-2016,
tendo concorrido à reeleição no pleito de 2016 – fato este público e notório no Município de Macau/RN – o que
denota sua capacidade econômica em realizar a doação no valor de R$ 1.000,00, não havendo que se falar,
quanto a isso, em recebimento de recursos de origem não identificada.
Dessa forma, passo à análise das demais falhas apontadas no parecer técnico conclusivo
Cumpre esclarecer que o candidato apresentou a documentação de fls. 28/30 após o decurso do prazo
concedido pela Justiça Eleitoral (fls. 20). Assim, mesmo apresentada antes da sentença, a referida
documentação não deve ser considerada para fins de julgamento do feito, em face da ocorrência da preclusão,
tendo em vista o caráter jurisdicional do processo de prestação de contas, não se admitindo a juntada
extemporânea de documentos se a parte, devidamente intimada para sanar a(s) falha(s) apontada(s), mantevese inerte.
Outrossim, mesmo que fossem considerados os documentos apresentados extemporaneamente, eles não fazem
prova de que os recursos constituem produto do serviço ou da atividade econômica dos doadores em questão.
Por outro lado, ainda que existentes as falhas nessas doações estimáveis em dinheiro, e não obstante as
manifestações da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas, entendo que,
quando considerado o total do valor das mesmas (R$ 900,00) em relação à integralidade dos recursos
arrecadados em campanha (R$ 11.014,05), essas falhas não são capazes de, por si só, comprometer a
regularidade das contas analisadas, por representarem menos de 10% desses recursos, caracterizando-se,
assim, como impropriedades geradoras de ressalvas.
Desse modo, malgrado mereça ser destacada e ressalvada por este Juízo, o fato é que a(s) impropriedade(s)
relatada(s) pela unidade técnica de exame constitui(em) erro material e/ou formal que, no conjunto da prestação
de contas, se mostra(m) irrelevante(s), não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art.
30, § 2º-A, da Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 30, inciso II, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas
de campanha, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO COM AS RESSALVAS as
contas de campanha do candidato em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que
a(s) falha(s)/impropriedade(s) relatada(s) não compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) e
ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 523-96.2016.6.20.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 523-96.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 - PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.585/2016.
REQUERENTE: FRANCISCO CLENILSON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A)(S): FRANCISCO MAXIMILIANO FERNANDES DA SILVA - OAB/RN 12640
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SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de embargos declaratórios manejados por Francisco Clenilson Ferreira da Silva nos quais argumentou
que a sentença de fls. 32/32v foi contraditória por ter considerado as doações de serviços de contabilidade e de
advocacia como gastos eleitorais, o que oneraria de forma desproporcional o requerente, ora embargante.
É o sucinto relato, decido.
Os embargos não merecem ser conhecidos.
Sobre a aplicação da Lei n.º 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil no âmbito da Justiça Eleitoral, o
Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução n.º 23.478/2016, a qual dispõe em capítulo próprio normas
relativas aos prazos a serem observados nos feitos eleitorais.
Assim, dispõe o art. 7.º da Resolução supracitada que:
Art. 7º O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais.
Por sua vez, prescreve o art. 219 do Novo CPC que:
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.
Dessa forma, tem-se que a contagem de prazo somente em dias úteis não é aplicável aos feitos eleitorais, e, por
conseguinte, ao presente processo de prestação de contas.
Acerca dos embargos de declaração, prevê a Lei n.º 4.737/1965 – Código Eleitoral:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1o Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
Assim, considerando que a publicação da sentença de fls. 32/32v ocorreu em 30 de novembro de 2017 (quintafeira) (fls. 33/33v), a contagem do prazo legal de 03 (três) dias para interposição dos presentes aclaratórios teve
como termo inicial 1º de dezembro de 2017 (sexta-feira) e como termo final 04 de dezembro de 2017 (segundafeira) – este sendo o primeiro dia útil subsequente ao do vencimento, nos termos do § 1.º do art. 224 do NCPC,
aplicável na espécie por força do disposto no § 2º do art. 7.º da Resolução TSE n.º 23.478/2016.
Pois bem. O registro protocolar constante às fls. 37 não deixa dúvidas de que os embargos de declaração foram
opostos em 05 de dezembro de 2017, ou seja, após o transcurso do tríduo legal.
Diante de tudo o que acima expus, não conheço dos presentes embargos, por serem intempestivos.
P. I.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 451-12.2016.6.20.0030 E OUTROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 451-12.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.009/2016.
REQUERENTE: CAIUS GRACUS VERÍSSIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A)(S): MARCOS LANUCE LIMA XAVIER – OAB/RN 3292; GLAYCON SOUZA BEZERRA –
OAB/RN 7329
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco extrapolação de limites de gastos de campanha
ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no
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caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I a V,
e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, no que diz respeito à falha detectada no parecer conclusivo quanto à
ausência de registro na presente prestação de contas de doação realizada por outro prestador, entendo que esta
não subsiste frente aos documentos juntados pelo próprio cartório eleitoral (fls. 49/56), bem como conforme a
certidão de fls. 57, não havendo que se falar em irregularidade nesse ponto.
Por outro lado, ocorre que, não obstante a indicação pelo(a) prestador(a) de que não foram arrecadados
recursos financeiros, não constam nos autos os extratos bancários de todo o período da campanha eleitoral – em
desacordo com o art. 48, II, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.463/2015 –, o que impossibilita a análise do
trânsito de recursos financeiros pela(s) conta(s) bancária(s) aberta(s) para esta finalidade, como exige o art. 7º
da resolução sobredita, o que se configura como inconsistência grave caracterizada como irregularidade.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 448-57.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.006/2016.
REQUERENTE: ALRILEDA RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO(A)(S): MARCOS LANUCE LIMA XAVIER – OAB/RN 3292; GLAYCON SOUZA BEZERRA –
OAB/RN 7329
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, tampouco omissão de receitas e gastos eleitorais, nem extrapolação de limites de gastos de
campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido identificação dos doadores
originários, no caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60,
incisos I ao V, e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que a doação de recurso financeiro no valor de R$ 445,00, indicada como sendo de recursos
próprios do(a) prestador(a), superou o valor de seu patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura,
o que não foi esclarecido, apesar de devidamente intimada a parte, restando, portanto, configurada
irregularidade grave, por eventual recebimento de recurso de origem não identificada, o que compromete a
confiabilidade, consistência e regularidade das contas.
Ademais, a partir do cotejo dos documentos de fls. 12/14 e os extratos bancários de fls. 36, constato ter havido
recursos financeiros que não transitaram pela(s) conta(s) bancária(s) aberta(s) para esta finalidade, o que gera
irregularidade grave ensejadora de desaprovação da prestação de contas, nos termos do art. 13 da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
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Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 462-41.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.022/2016.
REQUERENTE: FLÁVIA COSTA DRUMMOND BANHOS
ADVOGADO(A)(S): MARCOS LANUCE LIMA XAVIER – OAB/RN 3292; GLAYCON SOUZA BEZERRA –
OAB/RN 7329
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, tampouco omissão de receitas e gastos eleitorais, nem extrapolação de limites de gastos de
campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo Partidário, tendo havido identificação dos doadores
originários, no caso de doações recebidas de outros prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60,
incisos I ao V, e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que não constam nos autos os extratos bancários de todo o período da campanha eleitoral, e,
além disso, foi detectada outra conta bancária não registrada na prestação de contas em exame – em desacordo
com o art. 48, II, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.463/2015 –, o que impossibilita a análise do trânsito de
recursos financeiros pela(s) conta(s) bancária(s) aberta(s) para esta finalidade (art. 7º da resolução sobredita), e
caracteriza omissão relativa ao registro integral da movimentação financeira de campanha. Verifica-se, portanto,
a presença de inconsistências graves que se configuram como irregularidades na presente prestação de contas.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
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Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

31ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo n.º 254-54.2016.6.20.0031
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO
Protocolo nº 84.060/2016
Candidato: DANIEL PAULIRO FILHO
Município: TRIUNFO POTIGUAR-RN
Advogado: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA- OAB/RN 152994/RN
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas do(a) candidato(a) DANIEL PAULIRO FILHO, que concorreu a
eleição 2016 para o cargo de vereador(a).
O(a) referido(a) candidato(a) apresentou suas contas tempestivamente, tendo juntado a documentação exigida
pela legislação em vigor.
Foi publicado Edital Nº06/2017 no dia 07/02/2017 transcorrendo o prazo sem haver impugnações.
A Senhora Chefe de Cartório e Analista de Contas Diana Pedrosa Lima emitiu relatório de exame preliminar em
que constatou não existir necessidade de complementação de documentação passando, portanto, para a
emissão de parecer técnico conclusivo em que opinou pela aprovação das contas.
Os autos seguiram para o Ministério Público e o Excelentíssimo Promotor Eleitoral, em consonância com o
parecer emitido pela Sra. Diana Pedrosa Lima, opinou pela aprovação das contas.
É o relatório. Passo a decidir.
1- DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROPRIAMENTE DITA:
O dever de prestar contas está esculpido no art. 41 da Resolução nº 23.463/2015 e se fundamenta na
necessidade de se realizar um processo eleitoral probo, lícito e o mais igualitário possível. Busca-se com esse
ônus realizar um pleito transparente e livre de meios escusos que possam desequilibrar, em tese, a normalidade
das eleições.
A existência de limite de gastos, limite de doação realizada por pessoa física, a proibição de recebimento de
doação por pessoa jurídica e demais fontes vedadas, a necessidade de se controlar com maior rigidez os valores
usados em campanha advindos do Fundo Partidário são mecanismos que o legislador encontrou para coibir
possíveis condutas vedadas que prejudicam o regular andamento do processo eleitoral.
Nesse sentido, o que se verifica in casu é que o prestador atendeu os ditames da legislação acostando aos autos
todos os documentos pertinentes para a fiscalização da normalidade de suas contas: foram apresentadas as
peças obrigatórias, não houve recebimento direto de fontes vedadas, não houve recebimento de recursos de
origem não identificada e nem extrapolação de limites de gasto, não houve omissão de receitas e gastos
eleitorais, houve a regular identificação dos doadores de campanha originários.
Ademais, não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário.
Com relação a análise da movimentação financeira, verifica-se que os gastos batem com os extratos de
prestação de contas, bem como com os extratos bancários acostados aos autos. Os cheques foram devidamente
juntados e conferidos com os supracitados documentos, bem como as doações em dinheiro e em serviços
comprovadas por recibos, termos de cessão e comprovantes de depósito/transferência regularmente
identificados.
A licitude das contas foi atestada pela Sra. Diana Pedrosa Lima que, com o auxílio do sistema informatizado
desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e que possui conexão com demais órgãos e bancos de dados
públicos, opinou pela aprovação das contas. Ademais, o próprio Ministério Público também opinou pela
aprovação.
Diante disso, e por não encontrar óbice ou falha grave que realmente prejudique o pleito eleitoral, defiro o pedido
inicial e aprovo as presentes contas apresentadas pelo(a) candidato(a) DANIEL PAULIRO FILHO.
2- DO DISPOSITIVO:
Pelo exposto, e do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie e por tudo que dos autos
consta, julgo APROVADA a prestação de contas do(a) candidato(a) DANIEL PAULIRO FILHO.
Publicar. Registrar. Intimar.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
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Após o trânsito em julgado, não havendo mais providências a serem tomadas, arquivar estes autos, com baixa
no respectivo registro.
Campo Grande-RN, 03 de maio de 2018.
MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
JUIZ ELEITORAL

OUTRAS PUBLICAÇÕES

DESPACHO
DESPACHO
Em atenção ao requerimento formulado pelo Ministério Público em fls. 136, aprazo audiência de instrução e
julgamento para o dia 10 de julho de 2018 às 9:00 horas no Fórum Desembargador Zacarias Gurgel Cunha,
situado na Praça Coronel Pompeu Jácome, nº 74, centro, Campo Grande/RN.
Partes intimadas por DJE, testemunhas devem comparecer independentemente de intimação.
Campo Grande-RN, 10 de maio de 2018.
MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
JUIZ ELEITORAL

34ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 011/2018 34ZE
A Exma. Sra. ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS, MM. Juíza Eleitoral da 34ª Zona, em Mossoró,
Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, em conformidade com o
disposto no art. 7º, da Lei nº 6.996/82, c/c art. 17, §1º, da Resolução TSE nº 21.538/2003, que se encontra
publicada a relação de títulos impressos e deferidos (alistamento, transferência, revisão e 2ª via) emitidos
através do Sistema ELO, processados no período de 01/04/2018 a 30/04/2018, pertencentes ao Município de
MOSSORÓ, nesta 34ª Zona, conforme relação que se encontra afixada em local próprio, na sede das Zonas
Eleitorais, no Fórum Eleitoral Celina Guimarães Viana, Av. Abel Coelho, nº 1181, Abolição II, Mossoró/RN.
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 que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por
mim, ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS, Juíza Eleitoral da 34ª Zona. Dado e passado nesta cidade,
aos 02 (dois) dia do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu________________ (FRANCISCO
MARCIO DE OLIVEIRA), Chefe da 34ª Zona Eleitoral, o digitei e conferi.
ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS
Juíza Eleitoral da 34ª Zona

37ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

DECISÃO
INDEFERIMENTO DE RAE
Considerando que a documentação acostada ao Requerimento de Alistamento Eleitoral – Operação
Transferência –, foi insuficiente para comprovar o vínculo do(a) eleitor(a) com o município de RAFAEL
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GODEIRO/RN, conforme art. 6º, § 1º, da Portaria n.º 1/2017-37ªZE, INDEFIRO o Requerimento de Alistamento
Eleitoral do(s) eleitor(es) abaixo relacionado(s), nos termos da Res. TSE n.º 21.538/2003 e do Código Eleitoral.
ELEITOR/INSCRIÇÃO ELEITORAL:
1. MARCOS ANTÔNIO OSÓRIO DE ARAÚJO (I.E. 0271.4260.1643).
2. INÁCIA MARIA DE PAIVA MENEZES (I.E. 3235.9232.0159).
Anote-se no sistema ELO.
Publique-se Edital de Indeferimento de RAE, juntamente a esta decisão, no DJE, nos moldes do art. 18, §§ 4º e
5º, da Resolução TSE nº 21.538/2013.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Apresentado recurso, concluso.
Patu/RN, 07 de maio de 2018.
RENAN BRANDÃO DE MENDONÇA
Juiz da 37ª Zona Eleitoral
EDITAIS

EDITAL N.º 018/2018
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 37ª Zona, o Dr. RENAN BRANDÃO DE MENDONÇA, compreendendo os
Municípios de Patu, Messias Targino, Almino Afonso e Rafael Godeiro, com respaldo na Portaria n.º 01/2016 –
GJE/37ªZE, publicada no DJE n.º 066, páginas 23-25, edição do dia 14/04/2016 – que delega competências ao
Chefe de Cartório Eleitoral – na forma da Lei, etc.
FAÇO SABER a quem interessar possa, conforme determina o § 6º do artigo 45 da Lei n. 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro), c/c o § 1º do arts. 17 e § 5º do art. 18, ambos da Resolução TSE
21.538/2003, que encontra-se no átrio do Cartório Eleitoral desta 37ª Zona, a relação com os nomes dos
eleitores que requereram e tiveram seus pedidos de inscrição, transferência, revisão e segunda via DEFERIDOS
pelo Juiz Eleitoral, após o cumprimento de diligências, conforme o caso, sendo expedido os títulos pelo Sistema
ELO no período compreendido de 01/04/1018 a 11/05/2018, nos municípios que formam esta 37ª Zona Eleitoral.
A partir da Publicação do presente Edital, considera-se aberto o prazo de 10 (dez) dias para que os legitimados,
querendo, interponham recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º, ambos da Resolução n.º 21.538/2003
do TSE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM Juiz Eleitoral lavrar o presente
Edital que será publicado no DJE e afixado o seu original no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade de Patu/RN, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito
(11.05.2018). Tendo eu, ________ (José Antônio Viana dos Santos), Chefe do Cartório Eleitoral, digitado e
subscrito o presente edital.
José Antônio Viana dos Santos
Chefe de Cartório da 37ª Zona
E D I T A L N.º 19/2018
(LISTA DE INDEFERIMENTO)
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 37ª Zona, o Dr. RENAN BRANDÃO DE MENDONÇA, compreendendo os
Municípios de Patu, Messias Targino, Almino Afonso e Rafael Godeiro, com respaldo na Portaria n.º 01/2016 –
GJE/37ªZE, publicada no DJE n.º 066, páginas 23-25, edição do dia 14/04/2016 – que delega competências ao
Chefe de Cartório Eleitoral – na forma da Lei, etc.
TORNO PÚBLICO, aos Partidos políticos ou a quem interessar, cumprindo o disposto no art. 45, § 6º, do Código
Eleitoral, que os eleitores abaixo identificados fizeram requerimento revisão nos municípios que compõem esta
37ª Zona Eleitoral e foram INDEFERIDOS por este Juízo em razão de não terem comprovado o vínculo com os
municípios informados.
1. MARCOS ANTÔNIO OSÓRIO DE ARAÚJO – Inscrição Eleitoral n. 0271.4260.1643 – MUNICÍPIO DE
ARAFEL GODEIRO/RN.
2. INÁCIA MARIA DE PAIVA MENEZES – Inscrição Eleitoral n. 3235.9232.0159 – MUNICÍPIO DE RAFAEL
GODEIRO/RN.
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A partir da Publicação do presente Edital, considera-se aberto o prazo de 05 (cinco) dias para que os
legitimados, querendo, interponham recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução n.º
21.538/2003 do TSE.
E para que se dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou o
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral deste juízo que fosse afixado o presente Edital em local de costume neste
Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do TRE/RN.
Dado e passado nesta cidade de Patu/RN, aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito (11.05.2018). Eu,
____________, (José Antônio Viana dos Santos), Chefe de Cartório Eleitoral desta 37ª Zona, DE ORDEM do
MM Juiz Eleitoral, digitei e subscrevi.
José Antonio Viana dos Santos
Chefe de Cartório Eleitoral

44ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

REPRESENTAÇÃO Nº 3-60.2017.6.20.0044
PROTOCOLO Nº 100.522/2016 CLASSE 42.
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO DO POVO PARA O POVO (PSB / PRB / PTN / PEN / PDT / PC DO B).
ADVOGADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA, OAB/RN N.º 5835.
REPRESENTADOS: OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ e GEYSE MURIAN NOVAES GONÇALVES.
ADVOGADO: RAFAEL GOMES CAMPELO, OAB/RN N.º 9093 E OUTROS.
PROCEDÊNCIA: LAGOA SALGADA/RN.
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Representação Eleitoral na qual a parte representante, Coligação do Povo para o Povo
(PSB/PRB/PTN/PEN/PDT e PCDOB), devidamente qualificada nos autos, por meio de seu bastante procurador,
moveu em face dos representados Osivan Savio Nascimento Queiroz e Geyse Murian Novaes Gonçalves, todos
qualificados nos autos, respectivamente prefeito e vice-prefeita eleitos do Município de Lagoa Salgada, com base
nos fatos e fundamentos a seguir relatados.
Narra a representante à inicial, em apertado resumo, que os representados estariam envolvidos na prática de
doações de benesses a eleitores durante a campanha eleitoral, caracterizando, assim, captação ilícita de
sufrágio, e violando a norma do art. 41-A da Lei n.º 9.504/1997, uma vez que:
a) o primeiro representado ofereceu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e um tratamento dentário às pessoas
identificadas por Marluce Sales de Araújo e Maria Aparecida Sales da Silva, em troca de votos, bem como lhes
prometeu uma casa, visto que residiam em um colégio abandonado há 26 (vinte e seis) anos;
b) foi oferecida às pessoas identificadas como Lucinete e “Dinha de Jeová” a quantia de R$ 200,00 (duzentos
reais), bem como um emprego, por parte do candidato Osivan Sávio;
c) o representado Osivan Sávio foi até a residência da pessoa identificada como “Júlio de Aprígio” e ofereceu R$
100,00 (cem reais) a cada uma das pessoas que estava na casa, totalizando quatro pessoas, anotando os
nomes em um papel e prometendo entregar o dinheiro, bem como contratou um motoqueiro para distribuir, nas
casas do conjunto Felisbela, em Lagoa Salgada/RN, quantias de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 300,00
(trezentos reais);
d) a pessoa identificada como “Princesa” teria sido abordada pelo candidato representado, o qual teria oferecido
uma obra em sua residência, além de proposta em dinheiro, e o eleitor Luiz Mesquita teria sido aliciado pelo
candidato Osivan Sávio, oferecendo ajuda financeira em troca de voto;
e) o eleitor identificado como João Carreiro foi persuadido pelo representado, em sua residência, afirmando este
que só pagaria determinada dívida em troca de voto, bem como à eleitora Renata foi oferecida ajuda quanto à
emissão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, caso votasse no representado.
Como prova do alegado, acostou aos autos mídias gravadas em áudio (CD à fl. 22), consistentes em diálogos
envolvendo os eleitores que, em tese, teriam recebido as propostas ilícitas para venderem seus votos. Juntou
também cópia de termo de audiência e oitiva perante o Ministério Público Eleitoral (fl. 19).
Requereu ao final a procedência da representação, com a condenação dos representados à cassação de seus
registros, diplomas e mandatos eletivos, bem como a aplicação de multa de 50.000 (cinquenta mil) UFIR, dada a
gravidade das condutas.
Notificados pessoalmente (fls. 24/25), os representados apresentaram defesa por escrito (fls. 26/54), na qual
alegam, preliminarmente, que a coligação representada não tem legitimidade ad causam, em virtude de a ação
ter sido protocolada na tarde do dia 15.12.2016, sendo que a coligação já havia supostamente se desfeito na
manhã do mesmo dia, em virtude da diplomação dos eleitos. A segunda preliminar diz respeito ao eventual
“flagrante preparado”, em virtude da suposta ilegalidade de gravações ambientais, em ambientes fechados, sem
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consentimento do interlocutor. A defesa ainda argumenta ser frágil o acervo probatório, dado que a pretensão é
lastreada apenas em provas testemunhais, o que iria de encontro ao disposto no art. 368-A do Código Eleitoral,
acrescentado pela Lei n.º 13.165/2015.
A defesa ainda assevera que, pela nomenclatura dos arquivos de áudio anexados aos autos, todos foram
gravados em datas posteriores ao pleito, no mês de novembro/2016 (fl. 46). Afirma, também, que mesmo
levando em consideração os áudios apresentados, não se pode chegar a conclusão da compra de votos, em
virtude de ter havido suposto “induzimento” das testemunhas.
Pede a defesa, ao final, que o pleito seja julgado improcedente. Procurações juntadas (fls. 56/57).
O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo prosseguimento do feito, para que o representante
esclarecesse e comprovasse “em que exatas circunstâncias e lugares foram procedidas as citadas gravações
ambientais”.
Em manifestação às fls. 76/81, alegou a representante que as exatas circunstâncias somente poderiam ser
conhecidas no curso da instrução processual, dando, porém, algumas indicações de locais e períodos em que os
áudios foram gravados.
Designada audiência, o termo foi juntado às fls. 87/91, mídia à fl. 96 e documentos fls. 97/116. Audiência em
continuação foi realizada (fls. 127/129), conforme mídia audiovisual de fl. 138.
Requisitado, por este Juízo, a instauração de inquérito policial (fl. 139), para apuração possível prática de coação
de testemunhas. Ofício n.º 117/2017-SR/PF/RN, proveniente da Polícia Federal, juntado aos autos (fls. 150/160).
O Ministério Público solicitou o encaminhamento do relatório da Polícia Federal (fl. 161). Para tanto, foi expedido
novo ofício e, em resposta, foi juntado aos autos o Ofício (de n.º 3049/2017-SR/PF/RN), proveniente da Polícia
Federal, às fls. 167/180, contendo as últimas diligências do inquérito IPL n.º 2017.0000842-SR/PF/RN.
Certidão do Cartório Eleitoral de que o referido inquérito não tinha data exata para ser relatado, visto que estava
em andamento (fl. 182).
Foi realizada audiência para a oitiva de Júlio de Aprígio, conforme termo de fl. 192), ocasião em que foi
concedido prazo para apresentação das alegações finais.
Em parecer de fls. 195/220, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação, em razão de não ter
vislumbrado elementos probatórios suficientes para opinar pela condenação, e ante a ausência de elementos
capazes de respaldar uma condenação, “uma vez que há nos autos unicamente prova testemunhal frágil e
gravações ambientais de veracidade duvidosa”.
Alegações finais da defesa (fls. 225/263), pela não procedência da pretensão, e da representante (fls. 265/288),
para que os pleitos iniciais sejam julgados procedentes.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
DAS PRELIMINARES.
Quanto à primeira preliminar suscitada pelos representados, acerca da suposta ilegitimidade ativa da
representada, entendo que esta não merece prosperar, considerando que, conforme consolidado na
jurisprudência atual, o ato de diplomação dos candidatos não enseja a extinção das coligações partidárias,
porquanto possuem legitimidade, enquanto presentes seus interesses, para propor ações eleitorais até o prazo
final de ajuizamento.
Nesse contexto, a norma do art. 41-A, § 3º, fixa o momento no qual tal ação poderá ser protocolada, sob pena de
decadência de tal direito:
“§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação.
(Incluído pela Lei n.º 12.035, de 2009).”
Compulsando os autos, observo que a presente ação foi proposta no exato dia da diplomação, porém, após o
momento da diplomação, isto é, depois de encerrada a cerimônia de diplomação. Contudo, a lei, conforme se
pode ver acima, prescreve que pode ser proposta até a data da diplomação.
Portanto, não cabe dizer que, passado o horário da diplomação, há a decadência do direito. O marco legal é o
dia da diplomação e não o horário da cerimônia. No que concerne a primeira preliminar apresentada pela defesa
vê-se, desde já, que é incabível, razão pela qual não a acolho.
A segunda preliminar refere-se ao eventual “flagrante preparado”, bem como acerca da suposta ilegalidade, no
âmbito de processos eleitorais, de gravações ambientais em ambientes fechados sem consentimento do
interlocutor.
Entendo, porém, que tais argumentos devem ser analisados no mérito da demanda e não como preliminar.
DO MÉRITO.
A presente demanda é assentada no artigo 41-A da Lei n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições), que trata da norma
acerca da captação ilícica de sufrágio, a famigerada “compra de votos”, verbis:
“Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da
eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma,
observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído
pela Lei n.º 9.840, de 1999)”.
Quanto ao mérito, anoto que a questão posta em debate nos autos é eminentemente fática, dispensando
excursos doutrinários, de modo que o que se deve perquirir é se foram coligidos elementos probatórios robustos
que indiquem a caracterização do ilícito eleitoral alegado na peça vestibular, a saber, a captação ilícita de
sufrágio (art. 41-A, Lei 9504/1997).
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Compulsando os autos, observo que a petição inicial veio instruída com um CD contendo 02 (duas) mídias em
áudio, com seu conteúdo transcrito à inicial, demonstrando a narrativa de condutas que iriam do oferecimento de
dinheiro e de tratamento dentário a Marluce Sales de Araújo e Maria Aparecida Sales da Silva (fls. 04),
oferecimento de duzentos reais em troca de votos a uma eleitora de nome Lucinete (fls. 05), e diversos outros
fatos, já listados, que supostamente demonstrariam um modus operandi do candidato representado, prefeito
eleito, o enquadrando no tipo normativo punitivo do art. 41-A.
Não obstante os áudios anexados à petição inicial serem aparentemente fidedignos, a fase instrutória
demonstrou a fragilidade das provas carreadas aos autos, tendo em vista que as testemunhas João Ferreira da
Silva e Lucinete de Oliveira da Silva apresentaram, em Juízo, versões contrárias aos áudios indicados na inicial,
afirmando que o representado, em nenhum momento, ofereceu ou prometeu vantagens em troca de votos. Já as
testemunhas Marluce Sales de Araújo, Maria Aparecida Sales da Silva e Fernandes Sales da Silva apresentaram
depoimentos incoerentes e contraditórios entre si, gerando suspeitas, inclusive, quanto à veracidade de seu
conteúdo, conforme se depreende dos depoimentos adiante colacionados:
Testemunha João Ferreira da Silva: (…) Ele não ofereceu nada (…). Foi de três horas da tarde. Quem procurou
foi Queiroz. Ele veio, e eu disse que não votava porque já tinha em quem votar. Pra eu votar eu tinha que
combinar com a minha família. Ele foi com Márcio e Osivan, mas nenhum dos dois falaram nada. (…) a dívida
que eu tô falando, é de um quartinho que eu fiz e vendi e disseram que iam me dar, era negócio pouco, já faz
mais de vinte anos. Não foi oferecido nada. Não teve oferecimento de benefício por parte de Ozivan ou de
alguém dele. A dívida está em aberto, mas não fui mais atrás.
Testemunha Lucinete de Oliveira da Silva: Reconheço o áudio, a voz é minha. Tinha a voz de Franklin, da
esposa dele e do pai dele. Ele foi na minha casa mesmo, nada sala. Pediram para entrar, as portas estão
abertas (…) ele sentou-se, mandou eu falar, eu falei. Perguntou se Osivan foi lá em casa, eu disse que tinha ido,
o que ele tinha me oferecido, eu disse 200 reais, ele disse ‘pois não se preocupe que ele não vai lhe dar esses
200 reais, mais eu vou lhe dar 2.000 reais pra você fazer sua cozinha e seu banheiro do jeito que você quiser’.
Franklin disse isso, e o pai dele me deu 30 reais, e Franklin me deu 50 reais, no pula-pula de Lagoa Salgada.
Isso não tá na gravação porque na hora ele não gravava, eu não sabia que ele tava gravando. Sabia que ele
tava conversando normalmente (…) eles cortam a voz deles e gravam a da gente (…) Ninguém me prometeu
nada para mudar meu depoimento, porque não tenho contato com ninguém. Ozivan não me ofereceu nada. Só
me pediu voto e eu disse que ajudava. Estive com Ozivan na quinta feira, e de lá pra cá não tive mais contato.
No dia que Ozivan foi lá, ele andou em todas as casas. (…) No áudio, eu disse que Ozivan prometeu porque
pediram para eu falar. Franklin pediu, junto com o pai dele. Pediu pra eu falar, que ele me dava 2.000 reais pra
eu fazer minha cozinha e meu banheiro. Eu não sabia que estava sendo gravada. (…) Falei de 200 reais, mas
porque eles mandam a pessoa falar. A gente não entende nada, começa a falar e finda falando coisa errada. E
ele me prometeu me dar 2.000 reais pra eu fazer minha cozinha e meu banheiro do jeito que eu desejasse. Os
200 reais, ele não me deu, não prometeu.
Depoimento Fernandes Sales da Silva: Nas eleições do ano passado, 2016, durante a campanha, um candidato
chamado Ozivan esteve na minha casa. Não lembro qual foi, mas foi mais longe da eleição. Ele pediu voto. Ele
ofereceu um tratamento dentário a minha irmã. O nome da minha irmã é Aparecida. Foi troca de voto eu acho.
Ele não chegou a oferecer mais alguma coisa. Não ofereceu 100 reais. Não dava pra ouvir a conversa bem
direitinho não. Sobre o tratamento dentário, cheguei a ouvir. Minha irmã tem um sinal na coxa. Eles falaram que
era pra ela (…) numa clínica. Eu ouvi ele pedindo voto. Ele falou logo oferecendo o tratamento. Quem estava
com ele era Ozivan, o “galego do Rancho”, a mulher dele e tinha outra. Outra mulher. Ele não chegou a oferecer
dinheiro. Só uma casa. Disse que se votasse nele, ele dava uma casa a ela. Dava casa, tratamento dentário e
mandava encaminhar pra uma clínica. É que eu pensava que não tinha (…) direito não, eu tava lá pra dentro,
mas depois quando eu sai pra fora eu escutei.(…) Sei quem é Jaerto. Ele esteve na minha residência por oito
vezes. Acho que atrás de minha mãe. Não chegou a falar com minha mãe. Outras vezes ficou perseguindo ela.
Essas oito vezes que ele foi, sempre ficava no carro. Ele sempre chegava lá, pedia pra ela ir lá na Prefeitura.
Uma vez encontrou com a minha irmã quando ela vinha do colégio. Ofereceram dois empregos para a minha
irmã, pra ela cuidar de casa. Quem ofereceu foi Márcio e o outro, o irmão dele. Márcio e Beto. Conheço Jocemir,
foi ele que tava com Jaerto na minha casa. Todas as vezes Jaerto tava com Jocemir e Marcelo de peba.
Depoimento Marluce Sales de Araújo: O que eu falei na Promotoria foi que (inaudível) fazer visita, prometeu lá
em casa só o negócio do tratamento dos dentes da minha menina e tirar um sinal da perna dela, né. Aí eu disse
que não queria não, porque nós ia num posto de saúde, e ela já tava fazendo tratamento também. Quem foi
fazer a visita a primeira vez foi Osivan, só foi ele que foi lá em casa. Foi Osivan, a mulher dele, a sogre dele e o
sogro. Osivan chegou, falou e perguntou se a gente podia votar com ele. Eu disse que não que a gente
acompanhava o povo de Justino. Depois ele disse ‘pois tá certo, mas eu posso botar uma foto na parede?’ aí eu
disse que não, que aqui a gente mora num colégio, a gente não pode botar foto, nada no colégio (…) Eles
prometeram um tratamento dentário pra minha filha, Aparecida. Disseram ‘esse sinal Aparecida, vamos domingo
lá para a gente (inaudível), você tira o sinal e fica fazendo o tratamento no dente. Aí ela disse que não, mas tem
médico no posto, estamos fazendo com o médico do posto mesmo. Quem disse foi a esposa de Osivan (…) Ele
não prometeu mais nada, só isso mesmo (…) Prometeu que daria uma casa pra gente, pra tirar a gente da
escola (…) Não ofereceu 100 reais não (…).
Acareação Maria Aparecida Sales e Jocemir Nascimento – [05'54'']:
Juíza: Você conhece essa pessoa que tá na sua frente?
Maria Aparecida: Conheço.
Juíza: Qual o nome dele?
Maria Aparecida: Jocemir.
Juíza: Sabe onde ele trabalha?
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Maria Aparecida: No momento acho que ele tava trabalhando na prefeitura.
Juíza: Você recorda dele ter ido na sua casa?
Maria Aparecida: Lembro quando ele foi.
Juíza: Ele foi com quem?
Maria Aparecida: Foi com Jaerto.
Juíza: Mais alguém?
Maria Aparecida: Não só eles dois.
Juíza: E ele foi fazer o que você recorda?
Maria Aparecida: foi no dia que ele tinha ido atrás da gente mais Jaerto atrás do papel, pra gente vir pra cá pra
Monte Alegre.
Juíza: Para o Ministério Público né?
Maria Aparecida: É.
Juíza: Que você disse semana passada?
Maria Aparecida: Sim.
Juíza: Na hora que você foi na prefeitura, lembra? Que você mencionou aqui com sua mãe? Ele tava na
ocasião?
Maria Aparecida: Na hora da reunião com a advogada não.
Juíza: Mas você lembra quantas vezes ele foi na sua casa?
Maria Aparecida: Acho que foi umas duas vezes.
Juíza: Você lembra a cor do carro que ele ia?
Maria Aparecida: Era um cinza.
Juíza: Sr. Jocemir, o senhor tinha falado a pouco tempo, compromissado que não chegou a ir lá.
Jocemir: Não, não fui lá nenhuma vez.
Juíza: A quem o sr. atribui então ai essa declaração?
Jocemir: Não sei, que alguém foi, foi só. Não comigo não. Eu não fui até lá não.
(...)
Promotora: Ele chegou a falar alguma coisa com você?
Maria Aparecida: Ele não.
Promotora: Ele chegou a descer do carro ou ficou dentro do carro.
Maria Aparecida: Dentro do carro.
Promotora: Você tem certeza que era ele?
Maria Aparecida: Tenho
(…)
Promotora: Só para esclarecer, esse Marcelo (…) estava com ele também?
Maria Aparecida: Não ele tava da primeira vez, que a gente veio em Monte Alegre mas não deu certo.
Promotora: Mas Jocemir tava?
Maria Aparecida: Não, só ele e Jaerto.
Promotora: Então Marcelo nunca tava com Jocemir não?
Maria Aparecida: Não.
Acareação Fernandes Sales e Jocemir Nascimento da Silva – [03'12'']:
Promotora: Jocemir acabamos de ouvir aqui Fernando e ele falou que foi oito vezes até a residência dele
procurando a mãe dele e a irmã e ele (…) eu gostaria que o senhor esclarecesse ai que o senhor tinha dito que...
Jocemir: (…) eu nunca fui lá na casa com Jaerto nem Solon, faz uns dois a três meses que eu não vejo (…)
Promotora: O senhor conhece né?
Jocemir: Conheço, conheço. Interior você sabe, a gente conhece todo mundo.
Promotora: Certo, o senhor conhece e continua afirmando que não chegou a..
Jocemir: Não cheguei a ir lá na residência.
Promotora: Nem passou por perto? Não é caminho pra algum lugar?
Jocemir: Não, não.
Promotora: Nem com Jaerto nem com esse Marcelo né?
Jocemir: Não, não.
Promotora: Sr. Fernando o que o senhor tem a dizer? Ele tá negando.
Fernandes: Ele foi lá, ele foi lá duas vezes, mas só quando mãe saiu, ele foi atras de mãe, viu mãe saindo com
um colega ele viu.
Promotora: Tem certeza que foi ele? Não foi Jaerto não?
Fernandes: Foi eles dois.
Promotora: Ele foi lá e disse alguma coisa? Chegou a falar com o senhor?
Fernandes: Não.
Promotora: Só procurou sua mãe?
Fernandes: Foi.
Juíza: Sr. Jocemir o senhor foi mencionado aqui tanto por Marluce como Maria Aparecida como Fernandes, o
senhor não estava nem uma vez, nem como acompanhante?
Jocemir: Não, nenhuma vez não cheguei a ir lá não.
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Juíza: Nem na prefeitura chegou a falar com ele? Nada?
Jocemir: Não. Nenhuma vez.
Promotora: Nem passou por perto no carro que tenha comunicado com ele?
Jocemir: Não.
(…)
Juíza: Fernandes, eu até esqueci de perguntar a você, depois que aconteceu esses encontros, sua mãe ficou
com medo, ficou sentindo..
Fernandes: Não, ela ficou doente ela.
Juíza: Ficou doente? Sua mãe ou sua irmã?
Fernandes: Minha mãe.
Juíza: Certo, e ela se dizia perseguida por ele?
Fernandes: Sim.
Juíza: Você sabe se ela foi na Polícia Federal lá em Natal?
Fernandes: Foi.
Juíza: Porque ela foi lá?
Fernandes: Não sei, porque ele tava perseguindo ela direto.
Juíza: Sabe dizer se sua irmã se sentiu amedrontada?
Fernandes: Sim.
Juíza: E você?
Fernandes: Não.
Acareação Maria Aparecida Sales e Francisco Canindé – duração [13'29'']:
Juíza: (…) Sua mãe tá doente?
Maria Aparecida: Minha mãe tá.
Juíza: Ela ficou doente depois da audiência?
Maria Aparecida: Foi.
Juíza: Nervoso? O que foi que aconteceu?
Maria Aparecida: Não, ela adoeceu porque ela não sabia que tinha mandado chamar o menino ai quando ela
soube ela adoeceu.
Juíza: Ela ficou nervosa porque chamou seu irmão?
Maria Aparecida: Foi. Porque ele nunca saiu pra nenhum canto assim.
Juíza: Ah sim, ela ficou nervosa né, mas quando ele chegar em casa vai explicar foi só pra esclarecer os fatos,
ela vai ficar bem. Certo?
Maria Aparecida: Ta.
Juíza: Você frequenta a igreja dele?
Maria Aparecida: Frequento.
Juíza: Você vai sempre com sua mãe?
Maria Aparecida: De vez em quando eu vou.
Juíza: Esses últimos dias você tem ido?
Maria Aparecida: Não.
Juíza: Qual foi a última vez que você foi?
Maria Aparecida: A última vez que eu fui foi na terça-feira.
Juíza: Essa terça-feira depois da audiência? Ou antes?
Maria Aparecida: Não, antes.
Juíza: Maria Aparecida, eu só queria saber de você, se sua mãe chegou a comentar alguma coisa com você que
tava sendo perseguida por Canindé Justino pelo pessoal de Canindé Justino?
Maria Aparecida: Não.
Juíza: Você chegou a ser procurada por alguém de Canindé Justino? Ela chegou a mencionar ou você chegou a
sofrer alguma ameaça por parte dele pra mudar seu testemunho aqui em juízo?
Maria Aparecida: Não.
Juíza: Nunca mencionou pra você isso?
Maria Aparecida: Não.
Juíza: Certo, você chegou alguma vez a procurar o pastor, sabe se sua mãe procurou o pastor pra conversar
sobre o assunto?
Maria Aparecida: Mãe chegou a procurar o pastor.
Juíza: Pra dizer o que você sabe?
Maria Aparecida: Não, na hora eu tava lá fora.
Juíza: Tava lá fora e não sabe informar né?
Maria Aparecida: É.
Juíza: Mas ela não mencionou sobre essa ameaça do Canindé Justino?
Maria Aparecida: Que eu me lembre não.
Promotora: Maria Aparecida, e na quinta-feira antes da audiência, daquela outra audiência você chegou a ir pro
culto com sua mãe?
Maria Aparecida: Não.
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Promotora: Não foi não?
Maria Aparecida: Não, eu tava afastada da igreja.
Promotora: Tava afastada. Sua mãe foi só?
Maria Aparecida: Deve ter ido mais minha irmã e meu irmão, ela sempre ia.
Promotora: Você sabe dizer ou ela chegou a comentar que tinha conversado com o pastor lá depois do culto?
Maria Aparecida: Não.
Promotora: Ela não comentou nada?
Maria Aparecida: comigo não.
Promotora: Mas ela tava com outra irmã sua né?
Maria Aparecida: Tava com a mais nova.
Promotora: Sr. Francisco Canindé, no dia lá na quinta-feira lá o senhor falou que ela esteve com o senhor ela
estava com Maria Aparecida?
Francisco: Estava Maria Aparecida e outra irmã e a mãe dela. Estava a irmã Marluce, estava ela e a outra irmã,
na hora que me procuraram, na hora que eu estava no púlpito, elas se dirigiram até mim e relataram esses fatos
que relatou aqui.
Maria Aparecida: Só que na hora...
Francisco: Então você estava naquele dia?
Maria Aparecida: Eu tava. Eu disse que eu tava, só que na hora que ela foi procurar o senhor eu tava la fora, eu
tinha saído de dentro da igreja.
Francisco: Você foi com sua mãe, depois que ela começou a relatar você saiu.
Maria Aparecida: Mas eu já tinha saído naquela hora.
Francisco: Mas no momento que ela foi me procurar lá no púpito, foi você a sua mãe e a outra irmã...
Maria Aparecida: Eu cheguei lá depois.
Francisco: Depois que quando sua mãe chegou a relatar foi que você saiu pra fora, mas no momento foi as três.
Você, a sua mãe e a outra sua irmã. Quando sua mãe começou a relatar o fato você saiu e ficou só sua mãe
relatando o fato que estava ocorrendo. Você lembre-se que você estava no culto.
Juíza: Maria Aparecida, você se recorda, quando sua mãe começou a falar com ele se ela chegou a mencionar
que estava sendo perseguida por Canindé Justino?
Maria Aparecida: Não, que eu me lembre não.
Juíza: Você lembra se Canindé Justino procurou vocês pra vocês mudarem o depoimento de vocês?
Maria Aparecida: Não
Francisco: Ela relatou pra mim, no momento se dirigiu até o púpito que era onde eu me encontrava, as três, e a
mãe dela começou a relatar pra mim pedindo oração porque ela estava sem dormir, sendo perseguida por
Canindé Justino pra que ela mudasse o depoimento que ela deu no Ministério Público. Ai eu perguntei pra ela, o
que foi que você falou no Ministério Público? Ela disse: eu disse no Ministério Público que eu não recebi nada do
prefeito nem ele me ofereceu nada, foi isso que ela me relatou lá na igreja.
Promotora: E quando ela relatou isso a Maria Aparecida estava lá presente ou ela já tinha saído?
Francisco: Não, no momento que ela me pediu a oração e começou a relatar, dizendo que estava sem dormir,
ela saiu lá pra fora.
Maria Aparecida: Eu tava lá fora.
Francisco: Mas no momento ela foi até o púpito onde eu me encontrava. E quando a mãe dela começou a dizer
que estava pedindo oração relatando que estava sem dormi, ela saiu pra fora, mas que ela estava na igreja ela
estava.
Maria Aparecida: Tava.
Juíza: Eu vou perguntar mais uma vez, sua mãe chegou a mencionar sobre essa perseguição de Canindé
Justino?
Maria Aparecida: Na hora eu não lembro.
Juíza: Mas depois em casa, antes ou depois da igreja, ela comentou alguma coisa?
Maria Aparecida: Não se ela comentou foi depois que a gente chegou.
Juíza: Mas que era perseguida por Canindé Justino?
Maria Aparecida: Não, ela falou que estava sendo perseguida pelo pessoal de Ozivan.
Juíza: Certo, e você sabe dizer se ela teria dito pra o pastor exatamente o contrário por algum motivo, porque ele
falou que na quinta feira ela falou isso e aqui em juízo ela disse exatamente isso que você tá dizendo.
Maria Aparecida: Foi isso mesmo.
Juíza: Ela teria algum motivo para mentir pra ele?
Maria Aparecida: Não, nenhum.
Daniel Adv: Sr. Francisco Canindé, o senhor tava relatando que ela disse que Canindé, que é de Justino teria
ameaçado a senhora Marluce pra mudar um depoimento no Ministério Público, o senhor confirma isso?
Francisco: Confirmo.
Daniel Adv: E o senhor sabe o conteúdo do que foi dito no Ministério Público? O senhor tomou conhecimento?
Francisco: O que eu sei é que ela falou no Ministério Público foi a versão que não tinha recebido nada do prefeito
e também o prefeito não tinha prometido nada a ela foi isso que ela me disse isso.
Daniel Adv: Porque assim, eu quero entender o seguinte, só uma dúvida, o senhor tinha conhecimento que esse
Justino Canindé é do grupo de Ozivan ou é contra Ozivan, é adversário político, você sabe dizer?
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Francisco: Olhe, o que eu sei, é o que ela contou pra mim que Canindé Justino estava ameaçando ela pra mudar
a versão. Mas eu quero explicar o seguinte, eu não sei o partido político.
Daniel Adv: Porque assim Sr. Francisco, o que realmente tá muito incoerente na sua fala é o seguinte, que o
depoimento da Sra. Marluce no Ministério Público se fosse mudado, na verdade ia prejudicar Canindé, então eu
pergunto ao Sr. se o senhor sabe explicar essa incoerência, essa contradição de que teria Canindé ameaçado
pra ela mudar um depoimento que em tese iria prejudicar o grupo político dele, o senhor sabe explicar porque a
sua versão deve prevalecer e não a que tá lá no Ministério Público?
Francisco: Não eu não sei esclarecer porque foi a versão que ela falou pra mim. Partido partidário eu não
entendo, eu só tenho uma versão que ela trouxe pra mim, agora se ela mentiu no Ministério Público, ela podia
mentir pra mim, porque se ela não tivesse me procurado pra dizer essa versão talvez eu não estivesse aqui.
Agora se ela falou no Ministério Público uma versão, me procurou trazendo essa versão, eu não sei esclarecer o
porque.
Daniel Adv: Eu não estou entendendo porque o senhor também disse que esteve na casa dela uma primeira vez
depois uma segunda vez, que era pra pegar o depoimento do Ministério Público, para que mesmo?
Francisco: Com certeza. Pra ela ler e entender o que foi que ela falou na primeira versão no Ministério Público
porque talvez ela tivesse dúvida, entendeu?
Daniel Adv: É, mas porque seu interesse em que ela dissesse o que tava lá.
Francisco: O meu interesse é de ajudar ela, porque talvez ela tivesse algo pra relatar que não estava no
depoimento e depois ela tinha que trazer a mesma versão.
Daniel Adv: E o que seria esse algo que não estava no depoimento?
Francisco: Não porque ela poderia mudar?
Daniel Adv: Porque ela poderia mudar?
Francisco: Porque talvez ela não tivesse sintonizado no primeiro depoimento.
Daniel Adv: Mas quem tá falando a verdade não repete a mesma história, porque você acha que ela não ira
repetir a mesma versão?
Francisco: Sim, mas é a versão que eu estou trazendo. Ele foi procurar ela para mudar a situação.
Daniel Adv: Sr. Francisco, bem objetivamente pode ter acontecido do senhor ter entendido errado em vez de
Canindé Queiroz, tenha sido outra pessoa? Ou o senhor tem certeza absoluta que ela falou Canindé.
Francisco: Absolutamente.
Daniel Adv: Só tava ela nessa hora?
Francisco: Ela falou pra mim absolutamente.
Daniel Adv: Só tava ela nessa hora?
Francisco: Na hora ela foi até o púpito e esclareceu isso ai.
Daniel Adv: Só tava dona Francisca quando falou isso?
Francisco: Com certeza.
Daniel Adv: Dona Marluce?
Francisco: Ela estava sozinha quando ela me disse isso.
Daniel Adv: O senhor disse que Aparecida também estava.
Francisco: Ela estava no culto, ela que se dirigiu com a mãe dela para o púpito.
Daniel Adv: Mas a dona Aparecida ouviu ela dizendo isso?
Francisco: Não ela não ouviu, ela só ouviu no momento que a mãe dela me pediu a oração e estava sendo
ameaçada. Foi na hora, e estava sem dormir. Foi na hora que ela saiu. E a mãe dela que ficou conversando
comigo. Ela não presenciou o que a mãe dela falou.
Daniel Adv: Certo, então sobre essa suposta versão de que Canindé teria ameaçado Dona Marluce, o senhor
presenciou alguma coisa nesse sentido? O senhor viu Canindé ameaçando Marluce? Sim ou não?
Francisco: Não.
Daniel Adv: O senhor conhece alguém que sabe que Canindé ameaçou a Dona Marluce?
Francisco: Não.
Daniel Adv: Canindé relatou ao senhor algum contato com Marluce?
Francisco: Que eu saiba não.
Daniel Adv: Então o que o senhor sabe sobre essa ameça de Canindé a Marluce é só pelo que Marluce teria lhe
dito?
Francisco: Foi o que ela me falou, foi só isso.
Daniel Adv: E nessa hora só tava o senhor e Marluce?
Francisco: E Marluce, a filha dela estava no culto mas ela que me relatou.
Daniel Adv: Eo senhor teve duas vezes na casa dela para ajudar a manter a mesma versão do Ministério Público
é isso?
Francisco: Com certeza.
Daniel Adv: O senhor não sabia o que era que tava escrito lá?
Francisco: Nem sabia o que tava escrito lá.
Daniel Adv: E ela nessas duas vezes não disse ao senhor não o que teria dito lá?
Francisco: Não, ela só me disse a primeira vez que tinha dito que o prefeito não tinha dado nada a ela nem tinha
prometido.
Daniel Adv: O senhor disse que foi duas vezes na casa de Marluce? Foi com quem?
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Francisco: Fui sozinho no meu carro.
Daniel Adv: Tem certeza? O senhor conhece Jaerto?
Francisco: Conheço não senhor.
Daniel Adv: Ele não teria ido com o senhor não? Certeza?
Francisco: Não. Certeza absoluta.
Juíza: Maria Aparecida você tava em casa quando ele foi visitar sua mãe?
Maria Aparecida: Quando ele chegou a primeira vez eu tava dormindo.
Juíza: Mas não chegou a ouvir não o que eles conversavam?
Maria Aparecida: Não.
Promotora: Só insistir com o sr. Francisco, se ele ouviu mesmo o nome Canindé Justino, não tá confundindo
não?
Francisco: Com certeza. To não.
Observo que a representante sustenta sua tese acerca da comprovação do ilícito do art. 41-A no depoimento das
três últimas testemunhas mencionadas, Marluce Sales de Araújo, Maria Aparecida Sales da Silva e Fernandes
Sales da Silva (fls. 267/282). Porém, não é preciso esmiuçar, neste passo, se houve ou não contradição entre
depoimentos, e em que ponto isto ocorreu. Em verdade, o conjunto probatório, visto em seu espectro global, não
é forte o bastante para fundamentar a condenação dos representados por captação ilícita de sufrágio.
Outrossim, as circunstâncias em que foram produzidos os áudios anexados à inicial fragilizam seu conteúdo,
tendo em vista que o candidato Franklin, opositor dos representados, foi o interlocutor de tais conversas.
Inclusive, a testemunha ouvida em audiência, Lucinete de Oliveira da Silva, afirmou que teria faltado com a
verdade no áudio juntado a inicial em acordo com Franklin, conforme depoimento já transcrito acima.
Ademais, vale colacionar aos autos termo de depoimento do representado Osivan Sávio do Nascimento Queiroz,
conforme segue adiante:
Representado Osivan Sávio Nascimento Queiroz: Nessa visita específica a Sra. Marluce e Maria Aparecida, e
em todas as casas eu pedia o voto e pedia a mudança para Salgada em relação a educação, saúde. Em todas
as casas eram pedidos votos. Não ofereci nenhum benefício em troca, pedia mudança para Lagoa Salgada, só
isso. Não prometia projeto não. Só mudança para salário em dia, que o município se encontrava com o salário
atrasado; saúde, que o município se encontrava sem médico há muito tempo, tinha muitas denúncias no
Ministério Público que não tinha médico; educação, que os professores viviam em greve porque não tinha
merenda, estavam com o salário atrasado. Na ocasião que visitou Marluce e Maria Aparecida, o “Galego do
Rancho” não estava presente. Não foi oferecido nenhum tipo de dinheiro nessa ocasião. Caminhei também no
São Francisco e pedi voto. Não foi feita nenhuma promessa, nem mesmo de campanha. Campanha em todas as
casas eu dizia salário em dia e que a educação e a saúde ia funcionar e a segurança. Não me recordo de ter
visitado Júlio de Aprígio, mas sei quem é. Eu conheço o conjunto Felisbela todinho. Eu andei casa por casa lá.
Conheço “Princeso”. Ele é eleitor também de Salgada. Também o visitei na caminhada na rua São João, todas
as casas, também pedindo voto e pedindo mudança. Visitei também o Sr. Bruno Mesquita, é eleitor também.
Pedi voto e mudança, mesma coisa (…).
Nesse contexto, registro aqui, por serem sucintas e esclarecedoras, as palavras da representante do Parquet
Eleitoral à fl. 213, o qual também tomo como parte das razões de decidir:
“(…) o que se observa é que os fatos narrados pela inicial não foram demonstrados de maneira cabal. A prova
apresentada nos autos e, sobretudo os depoimentos colhidos durante a instrução processual, não fornecem
elementos suficientes para o pretendido decreto condenatório. Embora entenda como viável a comprovação de
captação ilícita de sufrágio lastreada exclusivamente em prova testemunhal, esta deve ser harmônica e imparcial
a demonstrar de maneira inconteste a ocorrência do ilícito, situação que não verifico no presente caso”.
Desse modo, não há falar em captação ilícita de sufrágio no caso em epígrafe, pois a prova coligida (seja oral,
seja em formato de áudio) não é inconteste na direção da prática de tal conduta irregular por parte dos
investigados, notadamente porque as testemunhas não confirmaram, em Juízo, as alegações indicadas à inicial,
apresentando apenas depoimentos inconsistentes.
Corroborando todo o raciocínio até aqui esposado, trago à baila os seguintes precedentes jurisprudenciais:
“[...] 1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a captação ilícita de sufrágio pode ser
comprovada mediante prova exclusivamente testemunhal, desde que demonstrada, de forma inconteste, a
ocorrência de uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97. 2. No caso dos autos, porém, os
depoimentos colhidos em juízo revelam-se frágeis, tendo a Corte Regional assentado não somente a existência
de contradições, como também que nenhuma das testemunhas presenciou o agravado Evandro Pereira de
Sousa oferecendo dinheiro a Jacivan Alves Damaceno em troca de seu voto [...]” (Ac. de 1.7.2014 no AgRREspe nº 66173, rel. Min. João Otávio de Noronha.)
RECURSO ELEITORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DO DIREITO À
LIVRE PRODUÇÃO DE PROVA – REJEIÇÃO – ELEIÇÕES 2012 – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE COMBUSTÍVEL – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – NÃO
COMPROVAÇÃO – USO DE VEÍCULOS LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL PARA O TRANSPORTE DE
ELEITORES EM CARREATAS – CONDUTA VEDADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ABUSO DE
PODER POLÍTICO ECONÔMICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. […] Na
esteira dos precedentes do TSE, para a caracterização da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder
econômico ou político, em face das graves consequências que acarretam, exige-se sua demonstração por meio
de provas robustas que afastem qualquer dúvida razoável acerca da sua ocorrência, não podendo ser
fundamentada em meras presunções ou ilações. Portanto, considerando que a parte recorrente não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar a ocorrência dos ilícitos imputados aos recorridos, não merece reparo a
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sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido contido na ação de investigação judicial eleitoral.
Desprovimento do recurso. (AIJE 127198, Acórdão nº 26/2016 de 18/02/2016, Relator (a) SÉRGIO ROBERTO
NASCIMENTO MAIA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/02/2016, Página 03)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL VACILANTE E CONTRADITÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DESPROVIMENTO.
(…) 3. Cabe destacar que a condenação com base em captação ilícita de sufrágio exige um conjunto probatório
seguro e inconteste acerca da presença dos requisitos legais exigidos para a sua configuração, no que a
jurisprudência eleitoral convencionou chamar de “prova robusta”, sem a qual o Tribunal Superior Eleitoral não
autoriza a incidência das penalidades previstas no art. 41-A da Lei n.º 9.504/97 (Recurso Ordinário nº 318392,
Acórdão, Relator Min. Antonio Herman de Vasconcellos Benjamin, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico,
Data 04/11/2016, Página 174; Recurso Especial Eleitoral nº 28430, Acórdão, Relatora Min. Luiz Fux, Publicação:
DJE – Diário de justiça eletrônico, Data 26/09/2016, Página 142). 4. Os depoimentos testemunhais colhidos no
feito, únicas provas produzidas, ao contrário de confirmarem a versão dos fatos apresentada na petição inicial,
trouxe sérias dúvidas acerca da efetiva ocorrência dos ilícitos imputados à recorrida, ante o seu caráter vacilante
e contraditório, de modo que, à falta de outras provas, sobretudo de natureza documental, não há como ser
acolhida a pretensão de reforma trazida no recurso apresentado pelo órgão ministerial. 5. Desprovimento do
recurso. (“Processo 186-83.2016.620.0038 REL – RECURSO ELEITORAL nº 18683 – Antônio Martins/RN
Acórdão nº 484/2017 de 07/11/2017 Relator(a) FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES Publicação: DJE –
Diário de justiça eletrônico, Data 08/11/2017, Página 4/5).
Portanto, observa-se que o que se exige, a fim de ser reconhecido judicialmente o ilícito do Artigo 41-A da Lei
das Eleições, é que o lastro probatório não seja fixado apenas em provas testemunhais, mormente se houver
contradição entre o que as testemunhas falaram antes e durante suas oitivas em juízo.
Outrossim, é razoável exigir-se que, em uma ação que vise desconstituir mandato eletivo, afastando do cargo
público o agente político que foi eleito pelo voto popular, o julgamento da demanda esteja devidamente
alicerçado em provas fartas e robustas. As hipóteses legais que permitem o controle judicial, no sentido de
revogar o mandato concedido pelos eleitores, são estritas no sistema democrático, sendo que, no âmbito
eleitoral, em geral dizem respeito a configurações de abuso do poder econômico ou político, ou referente a
captação ilícita de sufrágio, que, no presente caso, não restou devidamente comprovado.
Isto posto, com fulcros nos fatos e fundamentos acima relatados, em consonância com o parecer do Ministério
Público, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial em face de Osivan Savio Nascimento
Queiroz e Geyse Murian Novaes Gonçalves e, por conseguinte, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Anotações necessárias.
Transitada em julgado, certifique-se e dê-se baixa nos registros, arquivando-se os autos. Cumpra-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Monte Alegre/RN, 05 de maio de 2018.
Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes
Juíza Eleitoral da 44ª ZE
EDITAIS

EDITAL N. 016/2018 - 44ZE
A Exma. Sra. Dra. ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES, MM Juíza Eleitoral desta 44ª Zona
– Monte Alegre-RN, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos Partidos Políticos e demais interessados que virem o presente edital ou dele tiverem
conhecimento, na forma estabelecida pelo Código Eleitoral, que os eleitores na tabela abaixo relacionada devem
apresentar a documentação correspondente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo da Resolução do TSE nº
21.538/2003 (Lei nº 6.996/82, arts. 7º e 8º), sob pena de indeferimento de plano da operação requerida.
Opcionalmente, o eleitor poderá apresentar algum outro documento que comprove efetivamente o vínculo
eleitoral, a ser avaliado caso a caso por este Juízo. Vide tabela abaixo:
Nome

Título

Operação

RAYANE
PRISCILA
TEIXEIRA DE SOUZA

034906661651

ALISTAMENTO

Data
do
Requerimento
09.05.2018

DANIEL PINHEIRO DA
SILVA

034907221600

ALISTAMENTO

09.05.2018

Documento faltante
Declaração de matrícula
e frequência na Escola
do filho
Trazer
documento
original (RG/Identidade)
para conferência
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GENTIL
SANTOS

LIMA
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DOS

022972101228

REVISÃO

09.05.2018

ANDREZA MENDONÇA
DA SILVA
GERDANIA DA SILVA
TRINDADE

029705231619

TRANSFERÊNCIA

09.05.2018

027201121600

TRANSFERÊNCIA

09.05.2018
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Trazer o comprovante
de pagamento da multa
eleitoral
Trazer os três últimos
contracheques
Trazer a declaração de
trabalho ou admissão,
assinada pelo gestor
municipal

E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, manda a MM Juíza publicar o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico – DJe e afixá-lo no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Monte Alegre em 11 de maio de 2018. Eu, …................. (Daniel de Oliveira
Rodrigues), Chefe de Cartório da 44ª ZE em Substituição, digitei o presente Edital, que vai assinado pela MM
Juíza Eleitoral.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral

47ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

INTIMAÇÃO
Proc. n° 16-16.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerente: Partido Verde/PV de Carnaubais e outros
Advogado: Anselmo Pegado Cortez Neto (OAB/RN 7343)
SENTENÇA
Vistos. Etc.
Versam os autos sobre prestação de contas anual do Partido Verde de Carnaubais/RN, referente ao exercício de
2017.
O partido requerente apresentou Declaração de ausência de movimentação financeira e juntou documentos de
fls. 03/15.
Conforme Certidão de fls. 15v e documentos de fls. 16 e 17, o referido partido não possuiu vigência durante o
exercício de 2017, estando sem vigência desde o dia 30/10/2016. Ainda, todos os seus representantes estão em
situação de inatividade.
É o relatório. Decido.
São pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo a legitimidade das partes, o interesse
de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Nos termos do art. 17 do novo CPC, para postular em juízo é
necessário ter interesse e legitimidade.
No caso dos autos não se verifica o interesse de agir uma vez que o partido requerente apresenta sua prestação
de contas referente ao exercício de 2017, sendo que não possuiu vigência durante todo período.
De igual forma, os requerentes não possuem legitimidade pois todos os seus membros estão inativos.
O art. 485, IV e VI, do novo CPC reza que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou a ausência de legitimidade
ou de interesse processual.
Isto posto, com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC, extingo o processo sem resolução do mérito.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 11/05/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
DECISÕES E DESPACHOS

INTIMAÇÃO
Proc. n° 3-90.2013.6.20.0047
Espécie: Ação Penal
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Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Hyndaradaya Moura Santos Farias Almeida e outro
Advogado: Fábio Cunha Alves de Sena (OAB/RN 5036)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a Certidão de fls. 251, aprazo audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pela
defesa e para a testemunha Rogério de Souza Padilha, arrolada pelo Ministério Público Eleitoral, para o dia
24/05/2018 às 09:00hs, a ser realizada no Fórum municipal de Pendências, devendo ser expedido mandado de
condução coercitiva para esta última.
Publique-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Pendências/RN, 11/05/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
INTIMAÇÃO
Proc. n° 15-31.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido da república/PR de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: sem advogado
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015 (Minirreforma
Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e a
elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as informações e os
documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 11/05/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

49ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

despacho
Despacho
Autue-se na Classe Inquérito Policial.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se
Mossoró, 04 de maio de 2018.
Edino jales de Almeida Júnior
Juiz Eleitoral da 49ª zona

51ª ZONA ELEITORAL
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OUTRAS PUBLICAÇÕES

Relatório Preliminar de Exame
Processo:
Prestador de contas:
Exercício Financeiro:
Zona Eleitoral:
Município:
Advogado:

32-89.2017.6.20.0051
Partido da República – PR
2016
51ª ZONA ELEITORAL
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Ademar Avelino de Queiroz Sobrinho, OAB/RN 2040

RELATÓRIO DE EXAME PRELIMINAR
1.
Em observância ao artigo 34 da Resolução TSE n. 23.464/2015, solicita-se a manifestação ou ainda
apresentação dos documentos ausentes pelo partido político, no prazo de 20 (vinte) dias, após este Cartório
proceder ao exame preliminar, constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo relacionadas:
1.1. Demonstração do Resultado do Exercício, impresso e em meio digital (art. 4º, V, “a”, Res. TSE n.
23.464/2015);
1.2. Extratos bancários válidos em sua forma definitiva, dos meses de julho, agosto e setembro de 2016, da
Conta Bancária: agência nº 4486-5, conta corrente nº 9.256-8, custodiada pelo Banco do Brasil S. A. (art. 29, V,
Res. TSE n. 23.464/2015);
1.3. Demonstrativos de Doações recebidas (art. 29, XI, Res. TSE n. 23.464/2015);
1.4. Demonstrativos de Receitas e Gastos (art. 29, XIV, Res. TSE n. 23.464/2015);
1.5. Demonstrativos de Contribuições Recebidas (art. 29, XVI, Res. TSE n. 23.464/2015);
1.6. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII, Res. TSE n. 23.464/2015);
1.7. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade, de contabilista habilitado (art. 29, XXI,
Res. TSE n. 23.464/2015);
São Gonçalo do Amarante, 11 de maio de 2018.
________________________
João Batista de Souza Leão Neto
Técnico Judiciário – TRE/RN

53ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

REPRESENTAÇÃO Nº 34-48.2013.6.20.0003 ¿ Classe 42 (Prot. 17.735/2013)
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: J. F. V. (SEGREDO DE JUSTIÇA)
ADVOGADO: AFONSO ADOLFO DE MEDEIROS FERNANDES (OAB/RN 3937)
SENTENÇA
III – DISPOSITIVO
Isto posto, com arrimo nos artigos 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Tangará/RN, 04 de maio de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN
REPRESENTAÇÃO Nº 333-64.2016.6.20.0053 ¿ Classe 42 (Prot. 72.721/2016)
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: ILDEMAR CÂNDIDO DOS SANTOS
ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS (OAB/RN 15019)
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu REPRESENTAÇÃO em desfavor de ILDEMAR CÂNDIDO DOS SANTOS,
qualificado nos autos, imputando-lhe o fato de haver doado à campanha eleitoral do candidato a vereador pelo
Município de Serra Caiada/RN, o Sr. Agamenon Severiano da Silva, o valor de R$ 920,00, que equivale a
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52,15% de sua renda bruta anual, a qual é constituída pelo benefício do Programa Bolsa Família, no importe
mensal de R$ 147,00 à data da doação.
O representado, após devidamente citado, apresentou defesa (fls. 52/60) alegando que fora somente o portador
da quantia, uma vez que o valor depositado na conta do candidato a vereador pelo Município de Serra
Caiada/RN era recurso do próprio candidato beneficiado pelo depósito.
O Ministério Público ofertou parecer pugnando pela improcedência da representação.
É o relatório. Passo a fundamentar para decidir.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, constando nos autos as provas documentais necessárias e
suficientes ao convencimento deste magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22, inciso V, da Lei
Complementar N.º 64/90.
Verifica-se, em conformidade com o entendimento do representante ministerial, que não há provas suficientes
para se julgar procedente a demanda, uma vez que, sendo o representado autônomo, não há como se presumir
o valor de sua renda durante o ano de 2015.
Assim, à falta de provas idôneas, não restou demonstrado que houve ilegalidade que possa ensejar ao
representado à aplicação de qualquer penalidade.
III. DISPOSITIVO
Isto posto, com arrimo no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Tangará/RN, 04 de maio de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/RN

DECISÕES E DESPACHOS

AÇÃO PENAL Nº 433-24.2013.6.20.0053
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REU: MARIA IVANILDA FERREIRA
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Penal movida em desfavor de MARIA IVANILDA FERREIRA imputado(a) pelo crime previsto
no art. 289 do Código Eleitoral, o(a) qual, citado(a) por Edital, não ofereceu defesa.
O Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela suspensão do feito, nos termos do art. 366 do
Código de Processo Penal.
ISTO POSTO, não vislumbrando razões para discordar do posicionamento do insigne Promotor Eleitoral,
SUSPENDO o feito na forma do art. 336 do CPP, bem como do curso do prazo prescricional.
Permaneçam os autos sobrestados até ulterior localização da Ré, devendo ser procedida busca de eventual
mudança de endereço da eleitora, no Cadastro Nacional de Eleitores - ELO, a cada 06 (seis) meses.
P.R.I.
Tangará-RN, 10 de maio de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 451-45.2013.6.20.0053
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REU: EXPEDITO LUIZ PEDRO DE PONTES
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Penal movida em desfavor de EXPEDITO LUIZ PEDRO DE PONTES imputado(a) pelo crime
previsto no art. 289 do Código Eleitoral, o(a) qual, citado(a) por Edital, não ofereceu defesa.
O Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela suspensão do feito, nos termos do art. 366 do
Código de Processo Penal.
ISTO POSTO, não vislumbrando razões para discordar do posicionamento do insigne Promotor Eleitoral,
SUSPENDO o feito na forma do art. 336 do CPP, bem como do curso do prazo prescricional.
Permaneçam os autos sobrestados até ulterior localização da Ré, devendo ser procedida busca de eventual
mudança de endereço da eleitora, no Cadastro Nacional de Eleitores - ELO, a cada 06 (seis) meses.
P.R.I.
Tangará-RN, 10 de maio de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN
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AÇÃO PENAL Nº 399-49.2013.6.20.0053
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REU: JOÃO PAULINO DA SILVA NETO
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Penal movida em desfavor de JOÃO PAULINO DA SILVA NETO imputado(a) pelo crime
previsto no art. 289 do Código Eleitoral, o(a) qual, citado(a) por Edital, não ofereceu defesa.
O Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela suspensão do feito, nos termos do art. 366 do
Código de Processo Penal.
ISTO POSTO, não vislumbrando razões para discordar do posicionamento do insigne Promotor Eleitoral,
SUSPENDO o feito na forma do art. 336 do CPP, bem como do curso do prazo prescricional.
Permaneçam os autos sobrestados até ulterior localização da Ré, devendo ser procedida busca de eventual
mudança de endereço da eleitora, no Cadastro Nacional de Eleitores - ELO, a cada 06 (seis) meses.
P.R.I.
Tangará-RN, 10 de maio de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN
EDITAIS

EDITAL Nº 016/2018
O Exmo. Doutor Arthur Bernardo Maia do Nascimento, Juiz em substituição legal nesta 53ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais e conforme determinam a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral
Brasileiro) e o § 1º do art. 17, e § 5º do art. 18 da Resolução nº 21.538/2003, faz saber, a quem possa
interessar, que se encontra disponível para consulta, no Cartório Eleitoral os requerimentos de INSCRIÇÃO,
TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA dos eleitores que se encontram no RELATÓRIO DE TÍTULOS
IMPRESSOS PARA AFIXAÇÃO, com data de Processamento entre 16/04/2018 a 30/04/2018.
E, para que ninguém venha alegar ignorância, mandou expedir o presente, que vai afixado no local de costume,
podendo qualquer partido político impugnar os pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via, no prazo
de 10 (dez) dias, a partir de sua publicação.
Dado e passado ao(s) 02 (dois) dia(s) do mês de maio do ano dois mil e dezoito (2018). Eu,_____ Handrick
Dutra de Mello Nunes - Chefe de Cartório digitei e o M.M. Juiz em substituição legal desta 53ª ZE/RN
subscreveu.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal da 53ª ZE/RN

69ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas n.° 16-18.2016.6.20.0069
SADP: 15.736/2016
Requerente: Partido Trabalhista Cristão – PTC (exercício 2015)
Requerido: Juízo da 69ª ZE/RN
Advogado: Rilyonaldo Jaerdson Ferreira Marques – OAB/RN 12.426
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Prestação de Contas, apresentado intempestivamente, conforme registro de
protocolo, através de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02) do Diretório Municipal do
Partido Trabalhista Cristão – PTC, relativo ao exercício financeiro do ano de 2015.
Publicado edital de ciência (fl. 17), não foi apresentada impugnação à declaração supracitada (fl. 17v).
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer (fl. 20), oportunidade em que opinou pela aprovação com
ressalvas das contas em análise.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral posicionou-se simetricamente à unidade técnica (fls.
21/23), sugerindo aprovação com ressalvas das contas relativas ao exercício de 2015, nos termos do art. 45,
inciso II da Resolução nº 23.462/2014 do TSE.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
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Inicialmente, há se destacar o disposto no art. 65 da Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral –
TSE, que regulamenta o disposto no Título III da Lei 9.096/95 – Das finanças e Contabilidade dos Partidos.
Vejamos:
Resolução 23.546/2017
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
(…)
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo
com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Resolução-TSE nº 23.432, de 16 de dezembro de 2014;
Através da interpretação da norma supramencionada, conclui-se que o mérito das Prestações de Contas de
exercício financeiro de 2015 devem ser analisadas sob o prisma da Resolução 23.432/2014, assim como o rito
processual a ser adotado, in casu, é o abarcado pela Resolução 23.546/2017.
Justificada a necessidade de aplicação das referidas normas intertemporais para o desfecho da atividade
jurisdicional, passa-se a analisar o mérito da contenda.
Pois bem. De acordo com o art. 28, inciso I, da Resolução nº 23.432/2014 do TSE, os partidos estão obrigados a
enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Entretanto, o art. 32, §4º da Lei nº 9.096/95 estabelece que os órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados a prestar
contas, exigindo-se apenas apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos, vejamos:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período.
Tomando por base a legislação que rege a matéria, constata-se que a agremiação não observou o prazo legal,
vindo a apresentar as contas intempestivamente apenas em 03/05/2016, conforme registro de protocolo (fl. 02),
através da declaração exigida no §4º, 32, da Lei 9.096/95 (fl. 02). Contudo, há de se ponderar que tal
irregularidade não é capaz, por si só, de macular a integridade do procedimento, por ser impropriedade de
natureza formal, incapaz de revelar gravidade suficiente para ensejar a rejeição das contas, enquadrando-se na
hipótese elencada no inciso II, do art. 45, da Resolução nº 23.432/14:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
No mesmo sentido manifestou-se a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral.
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as
contas do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Cristão – PTC, relativas ao exercício financeiro do ano de
2015, com base no art. 45, II, da Resolução 23.432/2014 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se à
baixa no SADP.
Natal/RN, 11 de maio de 2018.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral em substituição da 69ª ZE/RN
Natal/RN
Prestação de Contas n.° 46-24.2014.6.20.0069
SADP: 12.143/2014
Requerente: Juízo da 69ª ZE/RN
Requerido: Partido Republicano Brasileiro – PRB (exercício 2013)
Advogado: Reno Marinho de Macedo Souza – OAB/RN 8741
SENTENÇA
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Trata-se de procedimento de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Partido Republicano Brasileiro –
PRB, relativo ao exercício financeiro do ano de 2013, apresentado intempestivamente, conforme registro de
protocolo (fl. 02).
Publicado edital de ciência (fl. 10), não foi apresentada impugnação à declaração supracitada (fl. 15).
Examinada a documentação, a Unidade Técnica apontou a ausência de peças e documentos elencados no art.
14 da Res. 21.841/2004, tendo sido a agremiação notificada para realizar complementação (fl. 21).
Documentos apresentados pelo partido (fl. 26/51)
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fl. 54), oportunidade em que opinou pela
desaprovação das contas em análise.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral posicionou-se simetricamente à unidade técnica (fls.
55/56), sugerindo a desaprovação das contas apresentadas pelo PRB relativo ao exercício de 2013, com a
consequente aplicação das sanções dispostas no art. 28, inciso IV da Resolução TSE nº 21.841/2004.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Inicialmente, há de se destacar o disposto no art. 65 da Resolução 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral –
TSE, que regulamenta o disposto no Título III da Lei 9.096/95 – Das finanças e Contabilidade dos Partidos.
Vejamos:
Resolução 23.546/2017
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
(…)
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo
com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as
regras previstas na Resolução-TSE nº 21.841, de 22 de junho de 2004;
Através da interpretação do art. 65 da Resolução 23.546/2017, conclui-se que o mérito das Prestações de
Contas de exercício financeiro de 2013 devem ser analisadas sob o prisma da Resolução 21.841/2004, assim
como o rito processual a ser adotado, in casu, é o abarcado pela Resolução 23.546/2017.
Justificada a necessidade de aplicação das referidas normas intertemporais para o desfecho da atividade
jurisdicional, passa-se a analisar o mérito da contenda.
Pois bem. De acordo com o art. 3º, inciso II, da Resolução nº 21.841/2004 do TSE, os partidos estão obrigados a
enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte,
prazo este não obedecido pela agremiação partidária, que veio a apresentar as contas após o decurso do prazo
legal, em 02/05/2014 (fl. 02). Porém, a irregularidade, por si só, não revela gravidade suficiente para ensejar sua
rejeição.
Outrossim, a agremiação deixou de apresentar peças expressamente exigidas pela Resolução 21.841/2004, e,
mesmo vindo a complementar as informações outrora trazidas, não foi capaz de sanar a irregularidade da
ausência de abertura de conta bancária e respectivos extratos relativos ao exercício de 2013, em clara afronta às
alíneas “l” e “n” do inciso II do artigo 14 da resolução TSE nº 21.841/2004, que assim dispõem, verbis:
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e
documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 1º): (...)
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95: (…)
l) relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o respectivo endereço, bem
como identificação daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s)
destinada(s) à movimentação dos demais recursos;
(…)
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso anterior, do período integral do
exercício ao qual se refere a prestação de contas;
Observa-se que a não abertura de conta corrente, e, consequentemente, a não apresentação dos extratos
bancários consolidados e definitivos, impossibilita a fiscalização e controle da movimentação financeira do
partido, e, assim como se extrai do parecer conclusivo da Unidade Técnica, tal irregularidade enseja
“inconsistência grave, geradora de desaprovação das contas, em virtude do descumprimento de requisito
essencial ao exame das contas, materializada na impossibilidade da Justiça Eleitoral fiscalizar a regularidade da
movimentação financeira ou até mesmo sua ausência”.
Denota-se, portanto, que trata de falha gravíssima, porque impede a efetiva fiscalização das contas do
requerente.
No caso em apreço, verifica-se que, apesar de o requerente ter sido notificado para apresentar informações ou
documentos solicitados pela Justiça Eleitoral, não supriu as pendências. Na essência, a finalidade primordial da
prestação de contas não resultou atendida, principalmente em razão da relevância das incorreções
remanescentes no seu conjunto.
Por outro lado, cumpre observar que as mudanças introduzidas pela Lei 13.165/2015 ao art. 37 da Lei 9.096/95
são regras de direito material e não se aplicam às prestações de contas partidárias de exercícios anteriores a
sua vigência, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, bem como em respeito ao
princípio do tempus regit actum, nesse sentido:
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SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVADA PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. 1. QUESTÃO DE ORDEM. As alterações promovidas no caput do art. 37 da Lei n°
9096/1995, reproduzidas no art. 49 da Res.-TSE n° 23.464/2015, são regras de direito material e, portanto,
aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes. Entendimento contrário
permitiria que contas das agremiações partidárias relativas a um mesmo exercício financeiro fossem analisadas
com base em regras materiais diversas, o que não se pode admitir. É preciso conferir tratamento isonômico a
todos os partidos políticos, sem alterar as regras aplicáveis a exercícios financeiros já encerrados, em razão do
princípio da segurança jurídica. O Plenário do TSE, analisando a questão relativa à alteração legislativa
promovida pela mesma lei ora em análise na Lei das Eleições quanto ao registro do doador originário nas
doações, assentou que “a regra constante da parte final do § 12 do art. 28 da Lei n° 9.504/97, com a redação
conferida pela Lei n° 13.165/2015, não pode ser aplicada, (…) seja porque a lei, em regra, tem eficácia
prospectiva, não alcançando fatos já consumados e praticados sob a égide da lei pretérita” (EDREspe 248187/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 1/12/2015). A modalidade de sanção em decorrência da
desaprovação de contas prevista na nova redação do caput do art. 37 da Lei n° 9.096/1995, conferida pela Lei n°
13.165/2015, somente deve ser aplicada às prestações de contas relativas ao exercício de 2016 e seguintes.
(…)(Ed-Ed-Pc 961-83/DF, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, PSESS em 3/3/2016) (sem destaques no original)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. DESAPROVAÇÃO. (…) 1. A título de obiter
dictum e para efeito de orientação, a regra do novo caput do art. 37 da Lei n° 9.096/95, introduzida pela Lei n°
13.165/2015, somente pode ser aplicada na hipótese de desaprovação de contas por irregularidades apuradas
nas prestações de contas apresentadas a partir da vigência do novo dispositivo, ou seja, a partir daquelas que
vierem a ser prestadas até 30 de abril de 2016 em relação ao exercício atual (2015), ao passo que as sanções
aplicáveis às prestações de contas referentes aos exercícios anteriores devem seguir a legislação vigente no
momento da sua apresentação. […] (AgR-REspe-Pc 65-48/RN, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em
3/5/2016) (sem destaques no original)
RECURSO ESPECIAL. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
RETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES PRODUZIDAS NO ART. 37 DA LEI 9.096/95 PELA LEI 13.165/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NORMAS DE DIREITO MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. As mudanças
introduzidas pela Lei 13.165/2015 ao art. 37 da Lei 9.096/95 em especial a retirada de suspensão de cotas do
Fundo Partidário são regras de direito material e não se aplicam às prestações de contas partidárias de
exercícios anteriores, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Precedentes. 2.
Assim, deve ser mantido o bloqueio de cotas imposto ao partido recorrente pelo TRE/SP no tocante às contas de
2014. […] (REspe 25-24/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 13/6/2016) (sem destaque no original)
Desse modo, de acordo com as normas vigentes à época, a consequência imediata da presente desaprovação
contábil é a suspensão do recebimento da cota-parte dos recursos do Fundo Partidário a que faria jus, devendo
a suspensão ser aplicada conforme dispõe o art. 28, IV, Resolução TSE 21.841/2004, segundo o qual:
Art. 28. Constatada a inobservância às normas estabelecidas na Lei nº 9.096/95, nesta Resolução e nas normas
estatutárias, ficará sujeito o partido às seguintes sanções (Lei nº 9.096/95, art. 36):
(…)
IV – no caso de desaprovação das contas, a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário perdura pelo
prazo de um ano, a partir da data de publicação da decisão (Lei nº 9.096/95, art. 37).
Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial e da Unidade Técnica, julgo DESAPROVADAS as contas
relativas ao exercício financeiro de 2013 da comissão Provisória Municipal do Partido Republicano Brasileiro –
PRB, com fulcro no artigo 27, III, da Resolução TSE 21.841/04.
Em consectário, DETERMINO a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) ano
a partir da publicação da presente decisão, com fulcro nos artigos 27, III, e 28, IV, da Resolução TSE n°
21.841/04 e 37 da lei 9.096/95, em razão da falta de comprovação da abertura da conta bancária, e,
consequentemente, pela ausência dos extratos bancários referentes ao período em análise.
Alimente-se o sistema SICO.
Intime-se os Diretórios Nacional e Estadual sobre a presente, inclusive enviando-lhes cópia.
Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as formalidades legais, após o trânsito em julgado arquivem-se os presentes autos, procedendo-se à
baixa no SADP.
Natal/RN, 11 de maio de 2018.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral em substituição da 69ª ZE/RN
Natal/RN
Prestação de Contas n° 17-03.2016.6.20.0069
SADP: 15.402/2016
Requerente: Partido Republicano da Ordem Social – PROS (exercício 2015)
Requerido: Juízo da 69ª ZE/RN
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Advogado: Hugo Helinski Holanda – OAB/RN 7402
Advogado: Paulo Henrique Marques Souto – OAB/RN 3239
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Prestação de Contas, apresentado intempestivamente, conforme registro de
protocolo, através de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02) do Diretório Municipal do
Partido Republicano da Ordem Social – PROS, relativo ao exercício financeiro do ano de 2015.
Publicado edital de ciência (fl. 15), não foi apresentada impugnação à declaração supracitada (fl. 19).
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer (fl. 20/20v), oportunidade em que opinou pela aprovação com
ressalvas das contas em análise.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral posicionou-se simetricamente à unidade técnica (fls.
21/23), sugerindo aprovação com ressalvas das contas relativas ao exercício de 2015, nos termos do art. 45,
inciso II da Resolução nº 23.462/2014 do TSE.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Inicialmente, há se destacar o disposto no art. 65 da Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral –
TSE, que regulamenta o disposto no Título III da Lei 9.096/95 – Das finanças e Contabilidade dos Partidos.
Vejamos:
Resolução 23.546/2017
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
(…)
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo
com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Resolução-TSE nº 23.432, de 16 de dezembro de 2014;
Através da interpretação da norma supramencionada, conclui-se que o mérito das Prestações de Contas de
exercício financeiro de 2015 devem ser analisadas sob o prisma da Resolução 23.432/2014., assim como o rito
processual a ser adotado, in casu, é o abarcado pela Resolução 23.546/2017.
Justificada a necessidade de aplicação das referidas normas intertemporais para o desfecho da atividade
jurisdicional, passa-se a analisar o mérito da contenda.
Pois bem. De acordo com o art. 28, inciso I, da Resolução nº 23.432/2014 do TSE, os partidos estão obrigados a
enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Entretanto, o art. 32, §4º da Lei nº 9.096/95 estabelece que os órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados a prestar
contas, exigindo-se apenas apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos, vejamos:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período.
Tomando por base a legislação que rege a matéria, constata-se que a agremiação não observou o prazo legal,
vindo a apresentar as contas intempestivamente apenas em 02/05/2016, conforme registro de protocolo (fl. 02),
através da declaração exigida no §4º, 32, da Lei 9.096/95 (fl. 02). Contudo, há de se ponderar que tal
irregularidade não é capaz, por si só, de macular a integridade do procedimento, por ser impropriedade de
natureza formal, incapaz de revelar gravidade suficiente a ensejar a rejeição das contas, enquadrando-se na
hipótese elencada no inciso II, do art. 45, da Resolução nº 23.432/14:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
No mesmo sentido manifestou-se a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral.
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as
contas do Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, relativas ao exercício financeiro
do ano de 2015, com base no art. 45, II, da Resolução 23.432/2014 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se à
baixa no SADP.
Natal/RN, 11 de maio de 2018.
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AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral em substituição da 69ª ZE/RN
Natal/RN
Prestação de Contas n° 206-15.2015.6.20.0069
SADP: 23.039/2015
Requerente: Partido Democrático Trabalhista – PDT (exercício 2014)
Requerido: Juízo da 69ª ZE/RN
Advogado: Daniel Henrique Bandeira do Nascimento – OAB/RN 8.600
Advogado: Marcel Fernandes de Oliveira Rocha – OAB/RN 11.388
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista –
PDT, relativo ao exercício financeiro do ano de 2014, apresentado intempestivamente, conforme registro de
protocolo (fl. 02).
Publicado edital de ciência (fl. 142), não foi apresentada impugnação à declaração supracitada (fl. 142v).
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer (fl. 145/146), oportunidade em que opinou pela aprovação com
ressalvas das contas em análise.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral posicionou-se simetricamente à unidade técnica (fls.
147/148), sugerindo aprovação com ressalvas das contas relativas ao exercício de 2014, nos termos do art. 45,
inciso II da Resolução nº 23.462/2014 do TSE.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Inicialmente, há se destacar o disposto no art. 65 da Resolução 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral –
TSE, que regulamenta o disposto no Título III da Lei 9.096/95 – Das finanças e Contabilidade dos Partidos.
Vejamos:
Resolução 23.546/2017
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
(…)
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo
com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as
regras previstas na Resolução-TSE nº 21.841, de 22 de junho de 2004;
Através da interpretação do art. 65 da Resolução 23.546/2017, conclui-se que o mérito das Prestações de
Contas de exercício financeiro de 2014 devem ser analisadas sob o prisma da Resolução 21.841/04, assim como
o rito processual a ser adotado, in casu, é o abarcado pela Resolução 23.546/2017.
Justificada a necessidade de aplicação das referidas normas intertemporais para o desfecho da atividade
jurisdicional, passa-se a analisar o mérito da contenda.
Pois bem. De acordo com o art. 28, inciso I, da Resolução nº 23.432/2014 do TSE, os partidos estão obrigados a
enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Dito isto, constata-se que a agremiação não observou o prazo legal, vindo a apresentar as contas
intempestivamente apenas em 13/07/2015, conforme registro de protocolo (fl. 02). Contudo, há de se ponderar
que tal irregularidade não é capaz, por si só, de macular a integridade do procedimento, por ser impropriedade
de natureza formal, incapaz de revelar gravidade suficiente a ensejar a rejeição das contas, enquadrando-se na
hipótese elencada no inciso II, do art. 27, da Resolução nº 21.841/04:
Art. 27. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos, julgando-as:
(…)
II – aprovadas com ressalvas, quando constatadas falhas que, examinadas em conjunto, não comprometam a
regularidade das contas;
No mesmo sentido manifestou-se a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral.
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as
contas do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT, relativas ao exercício financeiro do ano
de 2014, com base no art. 27, II, da Resolução 21.841/04 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se à
baixa no SADP.
Natal/RN, 11 de maio de 2018.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
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Juiz Eleitoral em substituição da 69ª ZE/RN
Natal/RN

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

____________________________________________________________________________________________________________________
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/

ANEXO I - FLUXOGRAMA

ANEXO II - MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

TERMO DE CONSTATAÇÃO

Data da constatação: _____/_____/_____
Endereço:
Município:

Hora: ___:___

Tipo de propaganda:
[ ] cartaz
[ ] placa
[
[ ] banner
[ ] bandeiras fixas
[ ] bonecos fixos
[
[ ] cavaletes fixos
[ ] faixa
[
[ ] carro de som
[
[ ] carreata
[ ] outdoor ( )comercializado ( )não comercializado

[ ] showmício
] trio elétrico
[ ] alto-falante
[ ] material impresso
] camiseta
[ ] brindes
] colagem
] pichação
[ ] inscrição
[ ] outros: ________________________.

Tipo de local:
[ ] árvores e jardins localizados em áreas públicas
[ ] bens públicos (escolas, hospitais, creches etc.)
[ ] postes públicos
[ ] postes públicos com sinalização de trânsito
[ ] postes públicos suportes de semáforos
[ ] viadutos, passarelas e pontes
[ ] outros: ________________________________.
Beneficiários da propaganda:

Texto da propaganda:

Observações e/ou medições:

Local e data
Assinatura e identificação do servidor

ANEXO III - MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
Protocolo/Procedimento nº XXXXX/2018

O (a) Exmo(a). Dr(ª). _____________, Juiz(a) da ___ª Zona Eleitoral, com atribuições legais pela
Fiscalização da Propaganda Eleitoral no âmbito desta Zona Eleitoral e nos termos do artigo 101, § 2º, da
Resolução TSE 23.551/2017, MANDA o(a) Oficial(a) de Justiça nomeado(a) por este Juízo, ou a quem
incumbir o cumprimento deste, que, de posse do presente mandado, dirija-se ao local indicado e proceda
à diligência na forma ordenada.
NOTIFICAR
o(a)
Sr.(ª)
_____________________________________,
com
endereço
na
_____________________________, em cumprimento ao despacho judicial, cuja cópia encontra-se em
anexo, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, retirar ou regularizar a(s) propaganda(s) eleitoral(is)
identificada(s) no Auto de Constatação lavrado por este Cartório (anexo), constante no procedimento de
número em epígrafe. Devendo ser informado que o art. 40-B, parágrafo único, da Lei 9.504/97, com
redação dada pela Lei 12.034/09, dispõe que “a responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas,
sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico
revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda”.
ADVIRTA-SE o(a) notificado(a) que as partes devem comunicar ao Cartório Eleitoral a efetiva retirada da
propaganda irregular, inclusive com fotografias e/ou outras evidências que provem o fato.
E para constar, de ordem do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a), eu, ___________________, Chefe de Cartório
Eleitoral, digitei o presente que segue por mim assinado.
________________/RN, ____ de _____________ de 2018.
(NOME DO CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL)
Chefe de Eleitoral
Mat. ___________

ANEXO IV - MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
Protocolo/Procedimento nº XXXXX/2018

O(a) Exmo(a). Dr(ª). _____________, Juiz(a) da ___ª Zona Eleitoral, com atribuições legais pela
Fiscalização da Propaganda Eleitoral no âmbito desta Zona Eleitoral e nos termos do artigo 101, § 2º, da
Resolução TSE 23.551/2017, MANDA o(a) Oficial(a) de Justiça nomeado(a) por este Juízo, ou a quem
incumbir o cumprimento deste, que, de posse do presente mandado,

NOTIFIQUE
o(a)
Sr.(ª)
_____________________________________,
com
endereço
na
_____________________________, em cumprimento ao despacho judicial exarado no processo supra
para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, retirar ou regularizar a(s) propaganda(s) eleitoral(is)
identificada(s) no Auto de Constatação lavrado por este Cartório (anexo), constante no procedimento de
número em epígrafe. Devendo ser informado que o art. 40-B, parágrafo único, da Lei 9.504/97, com
redação dada pela Lei 12.034/09, dispõe que “a responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas,
sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico
revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda”.
ADVIRTA-SE o(a) notificado(a) que as partes devem comunicar ao Cartório Eleitoral a efetiva retirada da
propaganda irregular, inclusive com fotografias e/ou outras evidências que provem o fato.
E para constar, eu, ___________________, Chefe de Cartório Eleitoral, digitei o presente, que segue
assinado pela autoridade judicial.
________________/RN, ____ de _____________ de 2018.

(NOME DO JUIZ ELEITORAL)
Juiz Eleitoral

ANEXO V – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

TERMO DE REGULARIZAÇÃO DA PROPAGANDA

Protocolo/Procedimento nº XXXXXXX/2018

Aos ____ dias do mês de ____________ de dois mil e dezesseis, às ___h.___m., em cumprimento ao
despacho de fl(s). ____, exarado no procedimento em epígrafe, dirigi-me ao local indicado no Termo de
Constatação, sendo verificado que:
[ ] Houve remoção da propaganda irregular pelo responsável.
[ ] Houve remoção da propaganda irregular pela Justiça Eleitoral.
[ ] A propaganda eleitoral permanece inalterada, com as mesmas características identificadas no Termo
de Constatação.
[ ] Outras providências adotadas:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
E para constar, eu, ____________________, Fiscal da Propaganda, matrícula ______________, digitei o
presente, que segue assinado.
__________________/RN, ____ de _____________ de 2018.

(SERVIDOR)
Responsável pela diligência
Fiscal da Propaganda

ANEXO VI – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

NOTÍCIA DE INFRAÇÃO – ELEIÇÕES 2018

Ref. Cronológica nº _______/2018

PROPAGANDA ELEITORAL ILÍCITA (

)

CRIME ELEITORAL (

)

DENUNCIANTE:
Fone:
FORMA DE DENÚNCIA:
(

) Cartório (

) Telefone/e-mail (

DATA DA DENÚNCIA :

) Imprensa (televisão; rádio; jornal; etc)

HORA:

OBJETO:
(

)

(

)

(

)

(

)

(
(

)
)

(
(

)
)

(

)

PROPAGANDA EM BENS CUJO USO DEPENDA DE CESSÃO OU PERMISSÃO DO PODER
PÚBLICO (EX. BARES, RESTAURANTES, POSTOS DE GASOLINA, BOATES, LOJAS COMERCIAIS,
CINEMAS, CLUBES DE LAZER, CASAS DE SHOW, ETC...)
PROPAGANDA EM BENS PÚBLICOS (POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO DE
TRÁFEGO; VIADUTOS; PASSARELAS; PONTES; PARADAS DE ÔNIBUS E OUTROS
EQUIPAMENTOS URBANOS);
DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETAS, CHAVEIROS, BONÉS, CANETAS, BRINDES, CESTAS BÁSICAS
OU QUAISQUER OUTROS BENS QUE POSSAM PROPORCIONAR VANTAGEM AO ELEITOR;
REALIZAÇÃO DE SHOWMÍCIOS E DE EVENTOS ASSEMELHADOS PARA PROMOÇÃO DE
CANDIDATOS;
PROPAGANDA ELEITORAL MEDIANTE OUTDOORS;
UTILIZAÇÃO DE ALTO-FALANTES OU AMPLIFICADORES DE SOM EM DISTÂNCIA INFERIOR A
200(DUZENTOS) METROS DE SEDE DE PODERES PÚBLICOS (LEGISLATIVO, EXECUTIVO E
JUDICIÁRIO), HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE, ESCOLAS, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, IGREJAS E
TEATROS (QUANDO EM FUNCIONAMENTO);
REALIZAÇÃO DE COMÍCIOS FORA DO HORÁRIO LEGALMENTE PERMITIDO (08:00 ÀS 24:00 H);
USO, NA PROPAGANDA ELEITORAL, DE SÍMBOLOS, FRASES OU IMAGENS, ASSOCIADAS OU
SEMELHANTES ÀS EMPREGADAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO, EMPRESA PÚBLICA OU
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
Outros (especificar) :

DESCRIÇÃO DO FATO:

QUEM?

O QUÊ?

ONDE?

COM O AUXÍLIO DE QUEM?

POR QUÊ?

DE QUE MODO?

7.

QUANDO?

E para constar, eu, ____________________, Fiscal da Propaganda, matrícula ______________, digitei o
presente, que segue assinado.
__________________/RN, ____ de _____________ de 2018.

(SERVIDOR)
Responsável pela diligência
Fiscal da Propaganda

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ANEXO VII – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

ALVARÁ DE LIBERAÇÃO

Procedimento/Protocolo nº XXXXXXX/2018

O(A) Exmo(a). Dr(ª). ___________________________, Juiz(a) da ___ª Zona Eleitoral, com atribuições
legais pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral no âmbito desta Zona Eleitoral e nos termos da lei, faz
saber que,

AUTORIZA o Chefe do Cartório ou o servidor a ele subordinado, responsável pela guarda do bem
____________________________________________,
de
propriedade
do
Sr.
______________________________, recolhido por determinação deste Juízo Eleitoral, em decorrência
do Procedimento Administrativo em epígrafe, a proceder à LIBERAÇÃO, devendo o referido ser entregue
ao proprietário ou seu procurador no horário de atendimento externo do Cartório Eleitoral, desde que
legalmente habilitado por instrumento de procuração. E para constar, eu, ____________________, Chefe
de Cartório Eleitoral, matrícula ______________, digitei o presente, que segue assinado pela autoridade
judicial.

__________________/RN, ____ de _____________ de 2018.

(NOME DO JUIZ)
Juiz(a) Eleitoral

ANEXO VIII – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

ALVARÁ DE LIBERAÇÃO

Procedimento/Protocolo nº XXXXXXX/2018

O(A) Exmo(a). Dr(ª). ___________________________, Juiz(a) da ___ª Zona Eleitoral, com atribuições
legais pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral no âmbito desta Zona Eleitoral e nos termos da lei, faz
saber que,

AUTORIZA o Chefe do Cartório ou o servidor a ele subordinado, responsável pela guarda do bem, a
proceder à LIBERAÇÃO do veículo (MARCA/TIPO), placa _________, ano ______, de propriedade do Sr.
______________________________, recolhido por determinação deste Juízo Eleitoral, em decorrência
do Procedimento Administrativo em epígrafe, devendo o referido veículo ser entregue ao proprietário ou
seu procurador no horário de atendimento externo do Cartório Eleitoral, desde que legalmente habilitado
por instrumento de procuração. E para constar, eu, ____________________, Chefe de Cartório Eleitoral,
matrícula ______________, digitei o presente, que segue assinado pela autoridade judicial.

__________________/RN, ____ de _____________ de 2018.

(NOME DO JUIZ)
Juiz(a) Eleitoral

ANEXO IX – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

AUTO DE APREENSÃO E DEPÓSITO

Procedimento/Protocolo nº XXXXXXX/2018

Aos ____ dias do mês de ________ deste ano de dois mil e catorze, foi APREENDIDO
______________________________________________________________________
(DESCREVER
MATERIAL OU BEM), de propriedade do Sr. ______________________________, em decorrência do
procedimento em epígrafe, em virtude de constatação de irregularidade ou ilicitude da Propaganda
Eleitoral beneficiando o(a)(s) candidato(a)(s)/coligação/partido __________________________, quando o
mesmo estava no endereço ______________________________________, de posse do Sr.
_________________________________________, documento de identificação nº ________________,
residente e domiciliado na _________________________. Após a referida ordem de apreensão, certifico
que o descrito bem foi encaminhado às dependências do (LOCAL DE DEPÓSITO), havendo ficado ali
depositado, sob a guarda do servidor ____________________________, matrícula _______________. E
para constar, eu, ____________________, Fiscal da Propaganda, matrícula ______________, digitei o
presente, que segue assinado.
__________________/RN, ____ de _____________ de 2018.
(SERVIDOR)
Responsável pela Apreensão
Fiscal da Propaganda
(PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO BEM APREENDIDO)

(SERVIDOR)
Chefe de Cartório Eleitor

ANEXO X – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

AUTO DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO

Procedimento/Protocolo nº XXXXXXX/2018

Aos _______ dias do mês de ________ deste ano de dois mil e catorze, foi APREENDIDO o veículo
(MARCA/TIPO),
placa
_________,
ano
______,
de
propriedade
do
Sr.
______________________________, em decorrência do procedimento em epígrafe, em virtude de
constatação de irregularidade ou ilicitude da Propaganda Eleitoral beneficiando o(a)(s)
candidato(a)(s)/coligação/partido __________________________, quando o mesmo estava no endereço
______________________________________,
sendo
conduzido
pelo
Sr.
______________________________, documento de identificação nº ________________, residente e
domiciliado na _________________________. Atesto, ainda, que o referido bem apresentava relação de
acessórios que acompanha o presente auto, como parte integrante do mesmo. Após a referida ordem de
apreensão, certifico que o descrito bem foi encaminhado às dependências do (LOCAL DE DEPÓSITO),
havendo ficado ali estacionado, ficando as chaves e os documentos do bem sob a guarda do servidor
____________________________,
matrícula
_______________.
E
para
constar,
eu,
____________________, Fiscal da Propaganda, matrícula ______________, digitei o presente, que
segue assinado.
__________________/RN, ____ de _____________ de 2018.
(SERVIDOR)
Responsável pela Apreensão
Fiscal da Propaganda
(CONDUTOR DO VEÍCULO)

(SERVIDOR)
Chefe de Cartório Eleitor

ANEXO XI – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

Protocolo/Procedimento nº XXXXXXX/2018
O(A) Exmo(a). Dr(ª). ___________________________, Juiz(a) da ___ª Zona Eleitoral, com atribuições
legais pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral no âmbito desta Zona Eleitoral e nos termos da lei,
MANDA ao(s) Sr.(s) Fiscal(is), designado(s) pela Portaria deste juízo, que, em cumprimento ao presente
mandado, dirija(m)-se ao local indicado e proceda(m) à diligência na forma ordenada.
FINALIDADE: Apreender ___________________________________, em razão de violação ao disposto
no artigo _____ da (Resolução TSE nº 23.551/17 OU Lei nº 9.504/97), conforme despacho exarado no
processo supra.
LOCAL DA DILIGÊNCIA: ___________________________________________, ao ingresso no qual
poderá o servidor da Justiça Eleitoral ou a Autoridade Policial valer-se de força, na estrita observância
desta ordem, igualmente, devendo ser cumprido caso o acesso ao bem ou pessoa se dê em via pública,
ou local de acesso ao público, sem que haja necessidade de autorização judicial para ingresso.
E para constar, eu, ____________________, Chefe de Cartório Eleitoral, matrícula ______________,
digitei o presente, que segue assinado pela autoridade judicial.
__________________/RN, ____ de _____________ de 2018.

(NOME DO JUIZ)
Juiz(a) Eleitoral

ANEXO XII – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

LACRE
Protocolo/Procedimento nº XXXXXXX/_________
__________________/RN, ____ de _____________ de _________.
(SERVIDOR)
Fiscal da Propaganda

ANEXO XIII – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA
PORTARIA nº XX/_________
Dispõe sobre o exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral nas Eleições ________ no
âmbito da ___ª Zona Eleitoral, acerca da fiscalização e dá outras providências.
O Juiz(a) Eleitoral da ___ª Zona, Dr.(a) ________________, no uso das suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 9.504 e a Resolução n.º 23.551/2017, que estabelecem normas
relativas ao poder de polícia do Juiz Eleitoral na fiscalização da Propaganda Eleitoral para as Eleições
2018;
CONSIDERANDO que os fiscais da propaganda eleitoral devem ser designados, exclusivamente, dentre
os servidores com vínculo com a Justiça Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar para comporem a equipe de fiscalização da propaganda eleitoral os servidores
________________________________________________.
Art. 2º. Os procedimentos inerentes ao poder de polícia seguirão o rito estabelecido pela legislação
pertinente, devendo os fiscais, ao tomarem conhecimento de propaganda irregular, sendo viável,
dirigirem-se até o local informado e, se confirmada a irregularidade, lavrarem o respectivo Termo de
Constatação, estando desde logo autorizados, sempre que haja condições materiais e humanas, a inibir
ou fazer cessar a atos em desconformidade com a legislação eleitoral, para tanto podendo apreender
equipamentos de quaisquer natureza que estejam sendo utilizados em desconformidade com a norma,
bem como dar voz de prisão e conduzir à autoridade policial pessoas que tentem impedir a atuação do
Poder Judiciário, com base no artigo 347 do Código Eleitoral.
Art. 3º. Os Termos de Constatação deverão seguir o rito procedimental estabelecido pelo Provimento
CRE nº _________.
Art. 4.º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
__________________/RN, ____ de _____________ de 2018.
(NOME DO JUIZ)
Juiz(a) Eleitoral

ANEXO XIV – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

RECIBO DE LIBERAÇÃO DE BEM/MATERIAL

Protocolo/Procedimento nº XXXXXXX/2018
O(A) Exmo(a). Dr(ª). ___________________________, Juiz(a) da ___ª Zona Eleitoral, com atribuições
legais pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral no âmbito desta Zona Eleitoral e nos termos da lei, faz
saber que,

O Sr. ______________________________, documento de identificação n. _________, em atenção ao
ALVARÁ DE LIBERAÇÃO expedido pelo(a) Exmo(a). Dr(ª). ___________________________, Juiz(a) da
___ª Zona Eleitoral, com atribuições legais pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral no âmbito desta
Zona Eleitoral, declara expressamente que nesta data, às ___ horas e ___ minutos, que RECEBEU o
(bem/material _________________________________________________________, no estado em que
se encontra, o qual foi apreendido em decorrência do Procedimento Administrativo em epígrafe, com
todos os acessórios listados no Auto de Apreensão que segue juntado neste mesmo procedimento, pelo
que, a fim de fazer prova da devolução do bem, subscreve o presente termo.
__________________/RN, ____ de _____________ de 2018.

(PROPRIETÁRIO DO BEM ou PROCURADOR)

ANEXO XV – MODELO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO ELEITORAL DA ___ª ZONA

RECIBO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO

Protocolo/Procedimento nº XXXXXXX/2018
O(A) Exmo(a). Dr(ª). ___________________________, Juiz(a) da ___ª Zona Eleitoral, com atribuições
legais pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral no âmbito desta Zona Eleitoral e nos termos da lei, faz
saber que,

O Sr. ______________________________, documento de identificação n. _________, em atenção ao
ALVARÁ DE LIBERAÇÃO expedido pelo(a) Exmo(a). Dr(ª). ___________________________, Juiz(a) da
___ª Zona Eleitoral, com atribuições legais pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral no âmbito desta
Zona Eleitoral, declara expressamente que nesta data, às ___ horas e ___ minutos, que RECEBEU o
veículo (MARCA/TIPO), placa _________, ano ______, no estado em que se encontra, o qual foi
apreendido em decorrência do Procedimento Administrativo em epígrafe, com todos os acessórios
listados no Auto de Apreensão que segue juntado neste mesmo procedimento, pelo que, a fim de fazer
prova da devolução do bem, subscreve o presente termo.
__________________/RN, ____ de _____________ de 2018.

(PROPRIETÁRIO DO BEM ou PROCURADOR)

