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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Processo 0601473-78.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601473-78.2018.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: Juiz ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA REQUERENTE: ELEICAO 2018
LUCICLEIDE MARIA TENORIO TORRES DEPUTADO ESTADUAL, LUCICLEIDE MARIA TENORIO TORRES
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695, MURILO
MARIZ DE FARIA NETO - RN5691, RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS - RN6808,
BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS - RN6730, GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES
REBOUCAS BARROS - RN6747, ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS LOPES - RN8147,
JONAS DUMARESQ DE OLIVEIRA NOBREGA - RN12302, MIRIAM LUDMILA COSTA DIOGENES MALALA RN8310, KARINA FERREIRA MACEDO - RN14697 Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANO LUIZ
BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695, GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUCAS
BARROS - RN6747, ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS LOPES - RN8147, JONAS
DUMARESQ DE OLIVEIRA NOBREGA - RN12302, MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN5691, RAFAELLA
MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS - RN6808, BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS RN6730, MIRIAM LUDMILA COSTA DIOGENES MALALA - RN8310, KARINA FERREIRA MACEDO - RN14697
ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - CONTAS
PRESTADAS NA MODALIDADE SIMPLIFICADA - ART. 68 DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 INFORMAÇÕES E PEÇAS EXIGÍVEIS - DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO - RECURSOS UTILIZADOS
EM CAMPANHA - INTEGRALIDADE - ORIGINÁRIOS DE OUTRA CANDIDATURA - IDENTIFICAÇÃO E
LICITUDE DA ORIGEM - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS CONTAS - ART. 77, I, DA
RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Épossível a prestação de contas simplificada para candidatos que apresentem movimentação financeira
correspondente a, no máximo, R$ 22.766,67, e por isso sujeitas ànormatividade do art. 68 da Resolução/TSE
23.553/2017.
Na espécie, todas as informações e peças exigíveis se fizeram presentes. De se destacar que os recursos
utilizados na campanha estão representados integralmente por doações estimáveis em dinheiro constituídas de
gastos custeados por outra candidatura, da forma prevista no art. 37, §5º da mencionada norma, constando dos
autos os respectivos recibos eleitorais emitidos. Também édigno de se ressaltar a identificação e a licitude da
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origem e da aplicação dos recursos, porquanto não foi detectada nenhuma das hipóteses previstas no já citado
art. 68.
Em face do claro cenário de ausência de irregularidade nas presentes contas, deve o feito convergir para a
aprovação, a teor do art. 77, I, da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Aprovação das contas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento
ministerial, em APROVAR as contas de campanha apresentadas por LUCICLEIDE MARIA TENÓRIO TORRES,
candidata ao cargo de deputado estadual, nas eleições 2018, nos termos do voto da relatora, parte integrante da
presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal/RN, 07/05/2019.
Juíza ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
Relatora

EDITAIS
EDITAIS

EDITAL Nº 001/2019

Comitê Priorização 1º grau *

Seleção de servidores para a formação de Grupo de Apoio para a redução de estoque de prestações de contas
nas Zonas Eleitorais
O Exmo Dr. BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS, Presidente do Comitê de Priorização de Primeiro Grau
do TRE/RN, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os Critérios e procedimentos de seleção
interna para o preenchimento das vagas disponibilizadas no Grupo de Apoio às Zonas Eleitorais.
1. Quadro de Vagas:
Local de Funcionamento
Zonas atendidas pelo Grupo de Quantidade de vagas
Apoio
Fórum Eleitoral de Natal/RN
64ª (Extremoz), 52ª (São Bento do 04
Norte), 54ª (Assú), 62ª (João
Câmara) e 17ª (Lajes)
Fórum Eleitoral de Pau dos 40ª (Pau dos Ferros), 65ª (Pau dos 02
Ferros/RN
Ferros) e 43ª (São Miguel)
2. Requisitos
2.1 Ser servidor da Justiça Eleitoral, em exercício nas Zonas Eleitorais do Estado ou na Secretaria do Tribunal,
exceto os que estejam lotados naquelas zonas que sejam objeto de demanda do Grupo de Apoio às Zonas.
2.2 Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar ou sindicância, não estar cumprindo penalidade
administrativa ou não tê-la cumprido no período de 2 (dois) anos que antecedem a data de publicação deste
Edital.
2.3 Estar inscrito e com o cadastro atualizado no Banco de Talentos.
2.4 Não estar usufruindo de afastamentos legais.
2.4 Os candidatos que não atenderem aos requisitos serão eliminados.
3. Inscrições
3.1 Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente:
3.1.1 Inscrever-se no Sistema de Inscrição de Pessoal – SIP no horário das 9:00 às 18:00hrs, no dia definido no
cronograma;
3.1.2 Registrar no Banco de Talentos (https://logon.tre-rn.jus.br/BANCO_TALENTOS), localizado no sítio do
TRE-RN na Intranet, menu Pessoal - Dados pessoais do servidor -Banco de talentos, todas as informações
pertinentes à participação no certame, relativas ao acervo curricular, sendo dispensada a apresentação dos
títulos já depositados neste Tribunal para fins de AQ.
3.1.3 Os candidatos deverão dar permissão de visualização no Banco de Talentos para "TODOS", a fim de
permitir o acesso e análise de currículo por parte do Comitê de Priorização de Primeiro Grau.
3.2 Somente serão consideradas as informações que constem no Banco de Talentos. Nos casos em que o
Banco de Talentos apresentar limitação técnica ou operacional para alimentação das informações, os
documentos comprobatórios para fins de classificação deverão ser encaminhados para o e-mail
comite1grau@tre-rn.jus.br.
3.3 Para efeito do disposto neste edital, o Comitê Gestor de Priorização do Primeiro Grau poderá solicitar
documentação complementar comprobatória do cumprimento dos requisitos previstos.
3.4 A inscrição pressupõe o conhecimento prévio da chefia imediata
4. Fases do Processos
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4.1 O processo seletivo tem como objetivo examinar a compatibilidade entre o perfil de competências dos
candidatos e as competências requeridas para a ocupação da vaga no Grupo de Apoio às Zonas.
4.2 A seleção ocorrerá mediante análise curricular e, em caso de empate, o servidor selecionado obedecerá à
ordem de inscrição.
4.3 A Análise Curricular será realizada pelo Comitê de Priorização do Primeiro Grau, conforme os seguintes
critérios:
1 Graduação (Cumulativo) - limitado a 15 pontos
Objetivo
Área de concentração
Pontuação
Privilegiar os servidores com a) Bacharel em Direito
10,0 pontos
formação nas áreas de
concentração adequadas ao
exercício da função.
b) Bacharel em Contabilidade
10,0 pontos

2 Pós-graduação (Cumulativo) - limitado a 25 pontos
Objetivo
Área de concentração
Privilegiar os servidores com a) Direito Público ou Eleitoral
formação nas áreas de
concentração adequadas ao
exercício da função.
b) Outras áreas

Nível
Pontuação
Especialização
10,0 pontos
Mestrado
15,0 pontos
Doutorado
20,0 pontos
Especialização
7,0 pontos
Mestrado
10,0 pontos
Doutorado
15,0 pontos
3 Participação em ações de capacitação válidas para Adicional de Qualificação nos últimos 4 anos, concluídas
até a data de publicação do edital (Cumulativo) - limitado a 10 pontos
Objetivo
Descrição
Pontuação
Privilegiar o desenvolvimento a) Na área jurídica
5,0 pontos a cada 24 horas
dos servidores que têm por
completas
hábito
investir
em
seu b) Na área de Contabilidade
5,0 pontos a cada 24horas
autodesenvolvimento
ao
completas
participar
de
ações
de b) Outras
2,0 pontos a cada 24horas
capacitação.
completas
4 Experiência profissional, contabilizada por ano completo até 15/05/2019, data final da inscrição do processo
seletivo (Cumulativo) - limitado a 20 pontos
Objetivo
Descrição
Pontuação
Reconhecer a atuação do a) Atuação em Zona Eleitoral
5,0 por ano completo
servidor e as suas relevantes b) Atuação em pleitos eleitorais
2,5 por eleição
atividades no âmbito da c) Atuação em grupos de análise de prestação 2,5 por eleição
Justiça Eleitoral.
de contas
5. Recursos
5.1 Eventual recurso ao Edital o Comitê de Priorização do Primeiro Grau, a ser enviado para o e-mail
comite1grau@tre-rn.jus.br, no período definido no calendário.
5.2 O recurso deverá ser instruído, de forma objetiva, apresentando os pontos contestados pelo candidato, os
fundamentos que embasem a discordância, e, ainda, a documentação comprobatória de todas as alegações
feitas.
6. Resultado
6.1 O resultado e a classificação dos candidatos serão publicados no sítio eletrônico da Intranet do TRE-RN.
7 Cronograma
Etapa
Período
Publicação do Edital
10/05/2019
Recurso ao Edital
13/05/2019
Apreciação e decisão dos recursos
13/05/2019
Publicação de Edital pós recurso, se houver
14/05/2019
Inscrição
15/05/2019
Análise curricular, classificação dos candidatos
16/05/2019
Início das atividades do Comitê
17/05/2019
8 Disposições finais
8.1 Os servidores selecionados desempenharão suas atividades às sextas-feiras, durante o horário regular de
expediente, devendo registrar o ponto eletrônico no local destinado à execução das tarefas.
8.2 O trabalho se dará de forma voluntária não ensejando pagamento de diárias ou ajuda de custo para
deslocamento, de acordo com o disposto no §3º do artigo 4º da Portaria PRES/CRE 03-2019.
8.3 Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Comitê de Priorização do Primeiro Grau, nos
termos da Portaria PRES/CRE 03-2019.
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Natal, 09 de maio de 2019.
BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
Presidente do Comitê de Priorização do Primeiro Grau
* Republicado por incorreção

ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0601516-15.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCESSO: 0601516-15.2018.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: Natal
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 - MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR - DEPUTADO ESTADUAL (CNPJ
31.209.444/0001-65)
ADVOGADO: ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS (11438B RN)
REQUERENTE: MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR (CPF 423.417.284-72)
ADVOGADO: ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS (11438B RN)
RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DESPACHO
Em face da petição id 1092521, por meio da qual MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR informa a apresentação
da mídia eletrônica contendo a documentação contábil em 06/05/2019, providência que faltava para a conclusão
do procedimento de apresentação das contas de campanha, nos termos do art. 58 da Resolução TSE n.º
23.553/2017, INTIME-SE a Procuradoria Regional Eleitoral para, no prazo de 2 (dois) dias, manifestar-se acerca
do recebimento das contas extemporâneas apresentadas pelo candidato.
Após, retorne-se o feito concluso para decisão.
Publique-se.
Natal, 9 de maio de 2019.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal

GABINETE DA JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES
DECISÕES E DESPACHOS
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Processo 0601214-83.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601214-83.2018.6.20.0000 RELATOR: JUIZ ADRIANA CAVALCANTI
MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA ASSUNTO: [Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado
Estadual] REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLEITON LUIZ FERNANDES TAVARES DEPUTADO ESTADUAL,
CLEITON LUIZ FERNANDES TAVARES Advogados do(a) REQUERENTE: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES
DIOGENES - RN005786, BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO - RN13056, FABRICIO BRUNO SILVA DE
OLIVEIRA - RN16190, CAIO DE PAULA SILVA - RN15485, CAIO FREDERICK DE FRANCA BARROS
CAMPOS - RN16540, EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RN16536, ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE
ALMEIDA FILHO - RN6263, MONICK EZEQUIEL CHAVES DE SOUSA - RN11746, RAPHAEL GURGEL
MARINHO FERNANDES - RN7864, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, EMANUELL
CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA - RN11641, RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES RN13273 Advogados do(a) REQUERENTE: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN005786,
BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO - RN13056, FABRICIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - RN16190,
CAIO DE PAULA SILVA - RN15485, CAIO FREDERICK DE FRANCA BARROS CAMPOS - RN16540,
EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RN16536, ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE ALMEIDA FILHO RN6263, MONICK EZEQUIEL CHAVES DE SOUSA - RN11746, RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES RN7864, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO
BARBOSA - RN11641, RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES - RN13273
DESPACHO
Em resposta ao pleito formulado (ID1092821), defiro parcialmente o pedido para renovar o prazo previsto no art.
72, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, e conceder apenas mais 3 (três) dias para a manifestação do
requerente. Éde se observar que entre a data do peticionamento e a sua apreciação já decorreram os outros dois
dias em prol da pretensão do requerente, razão pela qual a prorrogação do prazo ora deferida se mostra
amplamente razoável.
Após, com ou sem resposta, retornem os autos àSACEP, para as providências necessárias.
ÀSPF, para cumprimento.
Publique-se.
Natal/RN, 9 de maio de 2019.
Juíza ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
Relatora

GABINETE DO JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0601063-20.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601063-20.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado
Estadual REQUERENTE: JAIR QUEIROZ DA SILVA ADVOGADA: THEREZA RAQUEL ARAUJO HOLANDA
MONTENEGRO - RN12514
DESPACHO
Vistos, etc.
Em virtude de certidão dando conta da ausência de procuração outorgada pelo prestador das contas (ID nº
144721), vez que o instrumento de poderes juntado tem como único outorgante ente partidário (ID nº
88637), intime-se o requerente, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico –DJe, para que, no prazo
de 3 (três) dias, regularize sua representação processual, sob pena de ter suas contas julgadas como não
prestadas, a teor do que dispõe o art. 101, §4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal, 7 de maio de 2019.
Juiz Wlademir Soares Capistrano Relator
Processo 0600092-98.2019.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600092-98.2019.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO ASSUNTO: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de
Contas - De Exercício Financeiro REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO
MUNICIPAL RESPONSÁVEL: GEORGE LUIZ ROCHA DA CAMARA ADVOGADOS: JULIANE ENEDINA DA
SILVA RUFINO MACEDO - RN10427, RODRIGO ROCHA DE MACEDO - RN06545 RESPONSÁVEL: MARIA
DA GLORIA SANTOS NOGUEIRA ADVOGADO: JULIANE ENEDINA DA SILVA RUFINO MACEDO - RN10427
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil –PC do B, pertencente ao
município de Natal/RN, referente ao exercício financeiro de 2018.
A Seção de Autuação e Distribuição - SAD certificou a verificação dos dados relativos àautuação e procedeu às
alterações necessárias (ID 1075621).
Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
Éo que importa relatar. Decido.
Conforme assentado, o presente feito diz respeito a apresentação de contas anuais pelo Diretório Municipal do
PC do B de Natal/RN.
Pois bem. De logo, cumpre registrar, nos termos do §1º do art. 64 do Código de Processo Civil[1], a manifesta
incompetência deste Tribunal para a apreciação das contas apresentadas.
Éque, tratando-se de contas de exercício financeiro de órgão diretivo municipal, estas deverão ser encaminhadas
ao Juízo eleitoral competente e não àinstância regional.
Vejamos o que dispõem as normas que disciplinam a matéria (com acréscimo de grifos):
- Lei nº 9.096/1995
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, àJustiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte.
§1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos
Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
---------- Resolução TSE nº 23.546/2017
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
---------- Resolução TRE nº 9/2012 (Regimento Interno)
Art. 228. O Tribunal exercerá fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos órgãos
estaduais dos partidos políticos e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem a real
movimentação financeira e patrimonial dos partidos políticos, os dispêndios e recursos aplicados em campanhas
eleitorais.
Conforme se observa, caberá a este Regional apreciar, originariamente, apenas as contas que lhe forem
apresentadas relativamente aos órgãos de direção estadual.
Nesse panorama, medida outra não resta senão o indeferimento liminar da inicial, consoante previsão do art.
165, caput, do Regimento Interno deste Tribunal[2].
Registro, por fim, considerando o fato de que o Processo Judicial Eletrônico –PJe ainda não foi implementado na
primeira instância desta Justiça Especializada, mostrar-se inviável determinar a remessa dos autos digitais ao
Juízo competente, bem assim, de outro modo, também inadequado o encaminhamento dos documentos de
maneira impressa, tendo em vista, nesse último caso, a necessidade de que o interessado apresente toda a
documentação em seu formato original perante a autoridade habilitada a receber a prestação de contas.
Dessa forma, indefiro liminarmente a inicial, determinando, após cumpridos os procedimentos de praxe, o
arquivamento do processo no sistema PJe.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal, 7 de maio de 2019.
Juiz Wlademir Soares Capistrano
Relator
[1] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. §1º A
incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
[2] Art. 165. O Relator indeferirá, liminarmente, o pedido manifestamente incabível, de manifesta incompetência
do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente e, ainda, de reiteração de outro, se dotado dos
mesmos fundamentos, ordenando, nestes casos, o arquivamento do feito.
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GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA Nº 150/2019-DG
Concede prazo para a elaboração do Termo de Referência da equipe instituída pela Portaria nº 350/2018-DG,
alterada pela Portaria nº 421/2018-DG.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso da delegação de competência de que trata a Portaria nº 304/2015-GP, alterada pela Portaria nº
78/2016-GP, que delegou ao Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal competência para criar comissões
temporárias e permanentes, bem como designar seus membros,
Considerando as informações constantes dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 14021/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder mais 30 (trinta) dias de prazo para a elaboração do Termo de Referência da Equipe de Trabalho
instituída pela Portaria nº 350/2018-DG, alterada pela Portaria nº 421/2018-DG, responsável pela elaboração do
modelo de contratação para subsidiar futuro processo licitatório referente à instalação de restaurante e
lanchonete na Sede do TRE/RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal/RN, 09 de maio de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

Processo 0601515-30.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601515-30.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 02 - RICARDO TINOCO DE
GOES REQUERENTE: ELEICAO 2018 LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, LOURIVAL
RIBEIRO DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA RN005695, BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS - RN6730, MIRIAM LUDMILA COSTA
DIOGENES MALALA - RN8310, ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS LOPES - RN8147,
JONAS DUMARESQ DE OLIVEIRA NOBREGA - RN12302, KARINA FERREIRA MACEDO - RN14697,
RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS - RN6808, GABRIELLA DE MELO SOUZA
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RODRIGUES REBOUCAS BARROS - RN6747, MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN5691 Advogados do(a)
REQUERENTE: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695, BRUNA ELIZABETH
FERNANDES DE NEGREIROS - RN6730, MIRIAM LUDMILA COSTA DIOGENES MALALA - RN8310, JONAS
DUMARESQ DE OLIVEIRA NOBREGA - RN12302, ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS
LOPES - RN8147, KARINA FERREIRA MACEDO - RN14697, RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES
REBOUCAS - RN6808, GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUCAS BARROS - RN6747,
MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN5691
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 1093471.
Em Natal/RN, 10 de maio de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601132-52.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601132-52.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 05 - WLADEMIR SOARES
CAPISTRANO REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXANDRE FEITOSA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL,
ALEXANDRE FEITOSA DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA RN007719, LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946,
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO
BARBOSA - RN007719, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946, LUCAS BEZERRA VIEIRA
- RN14465, PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 1091921.
Em Natal/RN, 10 de maio de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601146-36.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601146-36.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 02 - RICARDO TINOCO DE
GOES REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS GOMES DE MEDEIROS NETO DEPUTADO ESTADUAL,
CARLOS GOMES DE MEDEIROS NETO Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA RN007719, LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946,
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO
BARBOSA - RN007719, LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E
SILVA - RN9946, PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 1092021.
Em Natal/RN, 10 de maio de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601202-69.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601202-69.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 03 - JOSE DANTAS DE
PAIVA REQUERENTE: ELEICAO 2018 IGOR RAFAEL AZEVEDO E SILVA DEPUTADO ESTADUAL, IGOR
RAFAEL AZEVEDO E SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN9463,
LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN4856, JOSE ROSSITER ARAUJO BRAULINO - RN2222, CESAR
AUGUSTO DA COSTA ROCHA - RN2796 Advogados do(a) REQUERENTE: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES
- RN9463, CESAR AUGUSTO DA COSTA ROCHA - RN2796, JOSE ROSSITER ARAUJO BRAULINO RN2222, LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN4856
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 1091621.
Em Natal/RN, 10 de maio de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0600940-22.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600940-22.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - ADRIANA CAVALCANTI
MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA REQUERENTE: ELEICAO 2018 JORGE RICARDO DO ROSARIO
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DEPUTADO ESTADUAL, JORGE RICARDO DO ROSARIO Advogados do(a) REQUERENTE: OLAVO
HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - PB10335, DANIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA - RN4417
Advogados do(a) REQUERENTE: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - PB10335, DANIEL
VICTOR DA SILVA FERREIRA - RN4417
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 1091721.
Em Natal/RN, 10 de maio de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0600080-84.2019.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600080-84.2019.6.20.0000 Relatoria Vice-Presidência - CORNELIO ALVES DE
AZEVEDO NETO REQUERENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO DA
REPUBLICA RESPONSÁVEL: JOAO DA SILVA MAIA, FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO, ANTONIO
MARCOS DE ABREU PEIXOTO, CAIO CESAR VARELA DA SILVA
EDITAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO DE PARTIDO POLÍTICO (expedido para os fins do art. 31, §1º e 2º da Resolução TSE nº
23.546/2017)
A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de
Processamento de Feitos/CADPP/SJ, FAZ SABER que se encontra publicamente disponível, para consulta, a
documentação apresentada pelo COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO DA
REPUBLICA e outros (5), em sua prestação de contas referente ao exercício financeiro do exercício de 2018.
A consulta deve ser realizada no endereço https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/ConsultaPublica/listView.seam,
mediante fornecimento do número do presente processo (0600080-84.2019.6.20.0000).
Em Natal/RN, 9 de maio de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601376-78.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601376-78.2018.6.20.0000 Relatoria Vice-Presidência - CORNELIO ALVES DE
AZEVEDO NETO REQUERENTE: ELEICAO 2018 GERALDO FERREIRA FILHO DEPUTADO FEDERAL
RESPONSÁVEL: GERALDO FERREIRA FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: GLAUSIIEV DIAS MONTE RN6862 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GLAUSIIEV DIAS MONTE - RN6862
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, da Resolução TSE
nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 03
(três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de diligências de ID nº 1091521.
Em Natal/RN, 10 de maio de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 026/2019
EDITAL N.º 026/2019
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 084

Natal, segunda-feira, 13 de maio de 2019

Página 11

O Dr. Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra, Juiz da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais,
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 requererem alistamento e transferência no período de
02/05/2019 a 10/05/2019, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para, querendo, interpor
recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei n.º 6.996/82, arts. 7º
e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 10 dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezenove (2019). Eu, ____________, Saulo de Souza Pegado, Servidor, o fiz expedir e vai subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/RN

05ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

CONTAS PARTIDÁRIAS

EXERCÍCIO 2016

MUNICÍPIO: BOM JESUS

Processo nº 115-78.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN
Advogado: FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE – OAB/RN 8233
Município: Bom Jesus/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
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Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN, de BOM JESUS/RN, referente ao EXERCÍCIO 2016, inclusive
para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

Processo nº 111-41.2019.6.20.0005
Requerente: SOLIDARIEDADE – SD
Advogado: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA – OAB/RN 1726
Município: Bom Jesus/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
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fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
SOLIDARIEDADE – SD, de BOM JESUS/RN, referente ao EXERCÍCIO 2016, inclusive para que surtam os
efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE
n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

Processo nº 114-93.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
Advogado: TATIANA MARIA DE SOUZA – OAB/RN 6134
Município: Bom Jesus/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
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de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, de BOM JESUS/RN, referente ao EXERCÍCIO 2016, inclusive para
que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

Processo nº 112-26.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB
Advogado: CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA – OAB/RN 3942
Município: Bom Jesus/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB, de BOM JESUS/RN, referente ao EXERCÍCIO 2016, inclusive
para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
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Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

Processo nº 113-11.2019.6.20.0005
Requerente: DEMOCRATAS – DEM
Advogado: ALISSON MOURA DA SILVEIRA – OAB/RN 4462
Município: Bom Jesus/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
DEMOCRATAS – DEM, de BOM JESUS/RN, referente ao EXERCÍCIO 2016, inclusive para que surtam os
efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE
n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
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Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral
CONTAS PARTIDÁRIAS

EXERCÍCIO 2016

MUNICÍPIO: SENADOR ELÓI DE SOUZA

Processo nº 107-04.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
Advogado: CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN 5216
Município: Senador Elói de Souza/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO PROGRESSISTA – PP, de SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, referente ao EXERCÍCIO 2016, inclusive
para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
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Juíza Eleitoral

Processo nº 107-04.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL – PEN
Advogado: CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN 5216
Município: Senador Elói de Souza/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL – PEN, de SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, referente ao EXERCÍCIO
2016, inclusive para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45,
VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral
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Processo nº 110-56.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
Município: Senador Elói de Souza/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP, de SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, referente ao
EXERCÍCIO 2016, inclusive para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas,
conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

Processo nº 109-71.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS
Município: Senador Elói de Souza/RN
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Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, de SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, referente ao
EXERCÍCIO 2016, inclusive para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas,
conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

Processo nº 105-34.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
Município: Senador Elói de Souza/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
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Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, de SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, referente ao EXERCÍCIO
2016, inclusive para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45,
VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

Processo nº 108-86.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
Município: Senador Elói de Souza/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
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Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS, de SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, referente ao
EXERCÍCIO 2016, inclusive para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas,
conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

Processo nº 104-49.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
Advogado: CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN 5216
Município: Senador Elói de Souza/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
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O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, de SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, referente ao EXERCÍCIO
2016, inclusive para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45,
VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral
CONTAS PARTIDÁRIAS

EXERCÍCIO 2016

MUNICÍPIO: MACAÍBA

Processo nº 121-85.2019.6.20.0005
Requerente: DEMOCRATAS – DEM
Advogado: ANSELMO AUGUSTO GURGEL – OAB/RN 4462
Município: Macaíba/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
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“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
DEMOCRATAS – DEM, de MACAÍBA/RN, referente ao EXERCÍCIO 2016, inclusive para que surtam os efeitos
equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

Processo nº 116-63.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
Advogado: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS – OAB/RN 7215
Município: Macaíba/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
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Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, de MACAÍBA/RN, referente ao EXERCÍCIO 2016,
inclusive para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII,
alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

Processo nº 118-33.2019.6.20.0005
Requerente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB
Advogado: JULIO CEZAR RIBEIRO CALADO – OAB/RN 12204
Município: Macaíba/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2016, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
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Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
fundo partidário, conforme situação sob análise (de acordo com certidão acostada), conforme certificado alhures,
há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB, de MACAÍBA/RN, referente ao EXERCÍCIO
2016, inclusive para que surtam os efeitos equivalentes a prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45,
VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Macaíba/RN, 10 de maio de 2019.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

09ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

SENTENÇA
PROCESSO: N.º 80-43.2018.6.20.0009
ESPÉCIE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - CMR – 1º Turno das Eleições 2018
MESÁRIO(A): VÂNIA KELLY GOMES DA SILVA – TE: 0236 0686 1600
SENTENÇA
Trata-se de procedimento instaurado para constatação de ausência aos trabalhos eleitorais e imposição de
penalidade.
O eleitor foi convocado pela Justiça Eleitoral para prestar o serviço de mesário nas Eleições Gerais de 2018.
Devidamente cientificado, no dia do pleito o eleitor não compareceu ao local de votação para compor a mesa
receptora de votos, conforme consta da ata da respectiva mesa às fls. 07/08.
Regularmente citado, mediante mandado de citação, acostado à fl. 10/11, deixou decorrer o prazo para
apresentação de justificativa, sem qualquer manifestação, consoante certidão de fl. 13.
Em parecer conclusivo, o Ministério Público, opinou pela incidência do art. 124 do Código Eleitoral com aplicação
da multa ao mesário.
Assiste razão ao órgão ministerial.
O Código Eleitoral Brasileiro, em seu art. 124, e a Resolução TSE nº 21.538/03, em seu art. 85, estabelecem que
o mesário que faltar ou abandonar os trabalhos eleitorais sem justa causa, incorrerá em multa cobrada por meio
da emissão de Guia de Recolhimento da União – GRU. O art. 367,§2º do Código Eleitoral preconiza que a multa
pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz.
Em face dessas normas, este Juízo Eleitoral determinou a intimação do mesário faltoso para apresentar
justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais, não tendo havido, contudo, manifestação alguma.
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Assim, em face da ausência de fato justificável e, tendo em vista que a omissão da parte atenta contra a
relevância do serviço eleitoral, de incontroversa obrigatoriedade e preferência a qualquer outro, CONDENO o
mesário faltoso VÂNIA KELLY GOMES DA SILVA, na forma estabelecida no art. 124 do Código Eleitoral c/c o
art. 85 da Resolução TSE n. 21.538/03 e, ainda, c/c o art. 367, §2º do Código Eleitoral Brasileiro, ao pagamento
de MULTA no valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos), a qual deverá ser recolhida, conforme
estabelece o inciso III do art. 367 do CE, num prazo de 30 (trinta) dias, por meio de Guia de Recolhimento da
União – GRU, e, em seguida, apresentada sua cópia, devidamente quitada, ao cartório eleitoral. Recolhida a
multa, comande-se o código de ASE 078 e, na sequência, proceda-se ao arquivamento do feito.
Em razão do disposto na Portaria nº 75/2012, do Ministério da Fazenda, que determinou a não inscrição na
Dívida Ativa da União, de débito de devedor com a Fazenda Nacional, de valor consolidado igual ou inferior a R$
1.000,00 (um mil reais), deixa-se de remeter cópia do processo à PFN/RN para inscrição como dívida ativa da
União, em caso de inadimplemento. Não sendo apresentada a prova da quitação da multa no prazo estipulado,
proceda-se a anotação pertinente no Livro de Multas Eleitorais, bem como o processamento do ASE 442
(ausência aos trabalhos eleitorais), no sistema ELO, ficando o interessado, enquanto perdurar a inadimplência,
impossibilitado de obter certidão de quitação eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Goianinha/RN, 08 de maio de 2019.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz Eleitoral
Republicada por incorreção

PROCESSO: N.º 91-72.2018.6.20.0009
ESPÉCIE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - CMR – 1º Turno das Eleições 2018
MESÁRIO(A): EVA CRISTIANE FERREIRA DE BARROS – TE: 0165 3308 1694
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre mesário(a) que não atendeu à convocação para compor a mesa receptora de
votos no primeiro turno das Eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro.
Consta dos autos que o(a) mesmo(a) não recebeu pessoalmente a carta de convocação, bem como não
participou do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A carta de convocação não foi entregue, uma vez que
o oficial de justiça não localizou a eleitora, deixando de entregar a carta, conforme certidão de fls. 05 dos autos.
É o breve relatório. Decido.
Deve-se registrar que o serviço eleitoral é obrigatório e, portanto, não pode a Justiça Eleitoral permitir a recusa
de comparecimento do eleitor. Entretanto, não é o caso do presente processo.
Compulsando os autos, constata-se que não existe documento que comprove que o(a) eleitor(a) tomou
conhecimento da convocação para os trabalhos eleitorais. Portanto, não há razão para impor a aplicação de
qualquer penalidade.
Ante o exposto, uma vez que não se comprou o prévio conhecimento do(a) eleitor(a) acerca da convocação,
determino ao cartório eleitoral que regularize a situação do(a) mesmo(a), mediante a digitação do Código ASE
175 (Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais) para sua inscrição.
P. R. Intime-se por meio do DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após tais providências, arquivem-se os autos com a devida baixa no SADP.
Cumpra-se.
Goianinha/RN, 09 de maio de 2019.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral

20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

Titulos Deferidos
EDITAL Nº 028/2019
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O Excelentíssimo Dr. MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR, MM. Juiz Eleitoral desta 20ª Zona – (em
substituição_ – Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade
com o disposto na Lei nº 6.996/82 – Arts. 7º e 8º,c/c a Resolução do TSE nº 21.538/2003 – Arts. 17, § 1º e 18, §
5º.
FAZ SABER aos partidos políticos e demais interessados, que se encontra em Cartório, relação contendo os
nomes e os números de inscrições dos eleitores que requereram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e
REVISÃO no período de 06 a 10 de maio de 2019, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo,
para, querendo, interpor recurso nos termos do que dispõe a Lei nº 6.996/82 – Arts. 7º e 8º e dos Arts. 17§ 1º e
18 § 5º da Resolução nº 21.538/2003 do TSE.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral, publicar o presente
Edital, que será afixado no lugar de costume bem como publicado no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Currais Novos/RN, aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezenove (2019). Eu, _________ Maria da Conceição Santos, Servidor(a) da Justiça Eleitoral, que o digitei e
subscrevi..
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 20ªZE/RN

32ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL - 2016
Espécie: Prestação de Contas Partidária
Processo: n.º 219-57.2017.6.20.0032
Requerente: Órgão Partidário Municipal do PSD em Areia Branca/RN
Advogado: Cesar Henrique Dantas Xavier – OAB/RN nº 6680
SENTENÇA
Prestação Anual de Contas. Exercício Financeiro 2016. Impropriedades às prescrições da Lei 9.504/97 e
Resolução TSE n° 23.464/2015. Falhas que não comprometem a regularidade. Aprovação com Ressalvas das
contas.
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas Partidária do PSD, por seu órgão municipal em Areia Branca/RN,
referente ao exercício financeiro de 2016.
As contas partidárias foram apresentadas intempestivamente.
Feita análise prévia das contas, diligenciou-se a fim de complementar documentação ausente. Em resposta, o
interessado atendeu parcialmente as faltas apontadas.
Publicado o Balanço Patrimonial, transcorreu in albis o prazo para impugnação.
Feito o exame da documentação contábil, a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela
aprovação com ressalvas respectivamente das contas em vista da ausência de parte de documentação
obrigatória, que, no todo, não inviabilizou a análise das contas e de sua intempestividade.
Não havendo impugnação pendente nem irregularidade constatada que não se tenha dado oportunidade de
manifestação a parte interessada, concluiu-se, assim, o presente feito a julgamento.
É o relatório necessário, fundamento para decidir.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário municipal do PSD de Areia Branca/RN,
referente ao exercício financeiro de 2016.
A matéria é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 c/c a Resolução TSE nº 23.464/2015 e suas alterações.
Os partidos políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente, devendo
apresentá-las à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32, caput, da Lei n.º
9.096/1995. Nesse ângulo, observo que a entrega da prestação em tela foi intempestiva.
O art. 29 da Resolução-TSE 23.464/2015 determina as peças e os documentos que deverão ser apresentados.
Dos autos, verifica-se que o requerente apresentou robusta documentação contábil, entendendo este juízo que,
na espécie, o órgão partidário teve postura obediente, diferente de boa parte dos órgão partidários municipais,
que sequer apresentam, anualmente, qualquer documentação contábil à Justiça Eleitoral.
O diretório partidário utilizou-se, como ordena a legislação, de profissional da contabilidade para aferir as
informações contábeis existentes, como também de profissional da área jurídica para se fazer representar
judicialmente.
Não houve recebimento de receitas oriundas de repasse de Fundo Partidário.
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Diante de todo o exposto, entendo que as impropriedades ora existentes não impedem o controle das contas
pela Justiça Eleitoral, e assim, em consonância com os Pareceres Técnico e Ministerial, DECLARO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PSD no município de Areia Branca/RN, referentes ao exercício
de 2016, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Notifique-se o Parquet Eleitoral pessoalmente. Publique-se. Registre-se. Considerar-se-á intimada a parte
requente através da publicação desta decisão no órgão oficial (DJe).
Comunique-se, ainda, a situação ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior
Eleitoral através do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias-SICO (Resolução TSE nº
23.384/2012).
Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Areia Branca/RN, 07 de maio de 2019.
Fábio Ferreira Vasconcelos
Juiz da 32ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIÁRIA ANUAL - 2016
Espécie: Prestação de Contas Partidária
Processo: n.º 220-42.2017.6.20.0032
Requerente: Órgão Partidário Municipal do PSB em Areia Branca/RN
Advogado: Cesar Henrique Dantas Xavier – OAB/RN nº 6680
SENTENÇA
Prestação Anual de Contas. Exercício Financeiro 2016. Impropriedades às prescrições da Lei 9.504/97 e
Resolução TSE n° 23.464/2015. Falhas que não comprometem a regularidade. Aprovação com Ressalvas das
contas.
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas Partidária do PSB, por seu órgão municipal em Areia Branca/RN,
referente ao exercício financeiro de 2016.
As contas partidárias foram apresentadas intempestivamente.
Feita análise prévia das contas, diligenciou-se a fim de complementar documentação ausente. Em resposta, o
interessado atendeu parcialmente as faltas apontadas.
Publicado o Balanço Patrimonial, transcorreu in albis o prazo para impugnação.
Feito o exame da documentação contábil, a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela
aprovação com ressalvas respectivamente das contas em vista da ausência de parte de documentação
obrigatória, que, no todo, não inviabilizou a análise das contas e de sua intempestividade.
Não havendo impugnação pendente nem irregularidade constatada que não se tenha dado oportunidade de
manifestação a parte interessada, concluiu-se, assim, o presente feito a julgamento.
É o relatório necessário, fundamento para decidir.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário municipal do PSB de Areia Branca/RN,
referente ao exercício financeiro de 2016.
A matéria é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 c/c a Resolução TSE nº 23.464/2015 e suas alterações.
Os partidos políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente, devendo
apresentá-las à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32, caput, da Lei n.º
9.096/1995. Nesse ângulo, observo que a entrega da prestação em tela foi intempestiva.
O art. 29 da Resolução-TSE 23.464/2015 determina as peças e os documentos que deverão ser apresentados.
Dos autos, verifica-se que o requerente apresentou robusta documentação contábil, entendendo este juízo que,
na espécie, o órgão partidário teve postura obediente, diferente de boa parte dos órgão partidários municipais,
que sequer apresentam, anualmente, qualquer documentação contábil à Justiça Eleitoral.
O diretório partidário utilizou-se, como ordena a legislação, de profissional da contabilidade para aferir as
informações contábeis existentes, como também de profissional da área jurídica para se fazer representar
judicialmente.
Não houve recebimento de receitas oriundas de repasse de Fundo Partidário.
Diante de todo o exposto, entendo que as impropriedades ora existentes não impedem o controle das contas
pela Justiça Eleitoral, e assim, em consonância com os Pareceres Técnico e Ministerial, DECLARO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PSB no município de Areia Branca/RN, referentes ao exercício
de 2016, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Notifique-se o Parquet Eleitoral pessoalmente. Publique-se. Registre-se. Considerar-se-á intimada a parte
requente através da publicação desta decisão no órgão oficial (DJe).
Comunique-se, ainda, a situação ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior
Eleitoral através do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias-SICO (Resolução TSE nº
23.384/2012).
Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Areia Branca/RN, 07 de maio de 2019.
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Fábio Ferreira Vasconcelos
Juiz da 32ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIÁRIA ANUAL - 2016
Espécie: Prestação de Contas Partidária
Processo: n.º 221-27.2017.6.20.0032
Requerente: Órgão Partidário Municipal do PR em Areia Branca/RN
Advogado: Cesar Henrique Dantas Xavier – OAB/RN nº 6680
SENTENÇA
Prestação Anual de Contas. Exercício Financeiro 2016. Impropriedades às prescrições da Lei 9.504/97 e
Resolução TSE n° 23.464/2015. Falhas que não comprometem a regularidade. Aprovação com Ressalvas das
contas.
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas Partidária do PR, por seu órgão municipal em Areia Branca/RN,
referente ao exercício financeiro de 2016.
As contas partidárias foram apresentadas intempestivamente.
Feita análise prévia das contas, diligenciou-se a fim de complementar documentação ausente. Em resposta, o
interessado atendeu parcialmente as faltas apontadas.
Publicado o Balanço Patrimonial, transcorreu in albis o prazo para impugnação.
Feito o exame da documentação contábil, a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela
aprovação com ressalvas respectivamente das contas em vista da ausência de parte de documentação
obrigatória, que, no todo, não inviabilizou a análise das contas e de sua intempestividade.
Não havendo impugnação pendente nem irregularidade constatada que não se tenha dado oportunidade de
manifestação a parte interessada, concluiu-se, assim, o presente feito a julgamento.
É o relatório necessário, fundamento para decidir.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário municipal do PR de Areia Branca/RN, referente
ao exercício financeiro de 2016.
A matéria é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 c/c a Resolução TSE nº 23.464/2015 e suas alterações.
Os partidos políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente, devendo
apresentá-las à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32, caput, da Lei n.º
9.096/1995. Nesse ângulo, observo que a entrega da prestação em tela foi intempestiva.
O art. 29 da Resolução-TSE 23.464/2015 determina as peças e os documentos que deverão ser apresentados.
Dos autos, verifica-se que o requerente apresentou robusta documentação contábil, entendendo este juízo que,
na espécie, o órgão partidário teve postura obediente, diferente de boa parte dos órgão partidários municipais,
que sequer apresentam, anualmente, qualquer documentação contábil à Justiça Eleitoral.
O diretório partidário utilizou-se, como ordena a legislação, de profissional da contabilidade para aferir as
informações contábeis existentes, como também de profissional da área jurídica para se fazer representar
judicialmente.
Não houve recebimento de receitas oriundas de repasse de Fundo Partidário.
Diante de todo o exposto, entendo que as impropriedades ora existentes não impedem o controle das contas
pela Justiça Eleitoral, e assim, em consonância com os Pareceres Técnico e Ministerial, DECLARO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PR no município de Areia Branca/RN, referentes ao exercício de
2016, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Notifique-se o Parquet Eleitoral pessoalmente. Publique-se. Registre-se. Considerar-se-á intimada a parte
requente através da publicação desta decisão no órgão oficial (DJe).
Comunique-se, ainda, a situação ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior
Eleitoral através do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias-SICO (Resolução TSE nº
23.384/2012).
Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Areia Branca/RN, 07 de maio de 2019.
Fábio Ferreira Vasconcelos
Juiz da 32ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIÁRIA ANUAL - 2016
Espécie: Prestação de Contas Partidária
Processo: n.º 217-87.2017.6.20.0032
Requerente: Órgão Partidário Municipal do PT do B em Areia Branca/RN
Advogado: Cesar Henrique Dantas Xavier – OAB/RN nº 6680
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SENTENÇA
Prestação Anual de Contas. Exercício Financeiro 2016. Impropriedades às prescrições da Lei 9.504/97 e
Resolução TSE n° 23.464/2015. Falhas que não comprometem a regularidade. Aprovação com Ressalvas das
contas.
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas Partidária do PT do B, por seu órgão municipal em Areia
Branca/RN, referente ao exercício financeiro de 2016.
As contas partidárias foram apresentadas intempestivamente.
Feita análise prévia das contas, diligenciou-se a fim de complementar documentação ausente. Em resposta, o
interessado atendeu parcialmente as faltas apontadas.
Publicado o Balanço Patrimonial, transcorreu in albis o prazo para impugnação.
Feito o exame da documentação contábil, a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela
aprovação com ressalvas respectivamente das contas em vista da ausência de parte de documentação
obrigatória, que, no todo, não inviabilizou a análise das contas e de sua intempestividade.
Não havendo impugnação pendente nem irregularidade constatada que não se tenha dado oportunidade de
manifestação a parte interessada, concluiu-se, assim, o presente feito a julgamento.
É o relatório necessário, fundamento para decidir.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário municipal do PT do B de Areia Branca/RN,
referente ao exercício financeiro de 2016.
A matéria é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 c/c a Resolução TSE nº 23.464/2015 e suas alterações.
Os partidos políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente, devendo
apresentá-las à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32, caput, da Lei n.º
9.096/1995. Nesse ângulo, observo que a entrega da prestação em tela foi intempestiva.
O art. 29 da Resolução-TSE 23.464/2015 determina as peças e os documentos que deverão ser apresentados.
Dos autos, verifica-se que o requerente apresentou robusta documentação contábil, entendendo este juízo que,
na espécie, o órgão partidário teve postura obediente, diferente de boa parte dos órgão partidários municipais,
que sequer apresentam, anualmente, qualquer documentação contábil à Justiça Eleitoral.
O diretório partidário utilizou-se, como ordena a legislação, de profissional da contabilidade para aferir as
informações contábeis existentes, como também de profissional da área jurídica para se fazer representar
judicialmente.
Não houve recebimento de receitas oriundas de repasse de Fundo Partidário.
Diante de todo o exposto, entendo que as impropriedades ora existentes não impedem o controle das contas
pela Justiça Eleitoral, e assim, em consonância com os Pareceres Técnico e Ministerial, DECLARO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PT do B no município de Areia Branca/RN, referentes ao
exercício de 2016, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Notifique-se o Parquet Eleitoral pessoalmente. Publique-se. Registre-se. Considerar-se-á intimada a parte
requente através da publicação desta decisão no órgão oficial (DJe).
Comunique-se, ainda, a situação ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior
Eleitoral através do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias-SICO (Resolução TSE nº
23.384/2012).
Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Areia Branca/RN, 07 de maio de 2019.
Fábio Ferreira Vasconcelos
Juiz da 32ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIÁRIA ANUAL - 2016
Espécie: Prestação de Contas Partidária
Processo: n.º 218-72.2017.6.20.0032
Requerente: Órgão Partidário Municipal do PMDB em Areia Branca/RN
Advogado: Cesar Henrique Dantas Xavier – OAB/RN nº 6680
SENTENÇA
Prestação Anual de Contas. Exercício Financeiro 2016. Impropriedades às prescrições da Lei 9.504/97 e
Resolução TSE n° 23.464/2015. Falhas que não comprometem a regularidade. Aprovação com Ressalvas das
contas.
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas Partidária do PMDB, por seu órgão municipal em Areia Branca/RN,
referente ao exercício financeiro de 2016.
As contas partidárias foram apresentadas intempestivamente.
Feita análise prévia das contas, diligenciou-se a fim de complementar documentação ausente. Em resposta, o
interessado atendeu parcialmente as faltas apontadas.
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Publicado o Balanço Patrimonial, transcorreu in albis o prazo para impugnação.
Feito o exame da documentação contábil, a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela
aprovação com ressalvas respectivamente das contas em vista da ausência de parte de documentação
obrigatória, que, no todo, não inviabilizou a análise das contas e de sua intempestividade.
Não havendo impugnação pendente nem irregularidade constatada que não se tenha dado oportunidade de
manifestação a parte interessada, concluiu-se, assim, o presente feito a julgamento.
É o relatório necessário, fundamento para decidir.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário municipal do PMDB de Areia Branca/RN,
referente ao exercício financeiro de 2016.
A matéria é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 c/c a Resolução TSE nº 23.464/2015 e suas alterações.
Os partidos políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente, devendo
apresentá-las à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32, caput, da Lei n.º
9.096/1995. Nesse ângulo, observo que a entrega da prestação em tela foi intempestiva.
O art. 29 da Resolução-TSE 23.464/2015 determina as peças e os documentos que deverão ser apresentados.
Dos autos, verifica-se que o requerente apresentou robusta documentação contábil, entendendo este juízo que,
na espécie, o órgão partidário teve postura obediente, diferente de boa parte dos órgão partidários municipais,
que sequer apresentam, anualmente, qualquer documentação contábil à Justiça Eleitoral.
O diretório partidário utilizou-se, como ordena a legislação, de profissional da contabilidade para aferir as
informações contábeis existentes, como também de profissional da área jurídica para se fazer representar
judicialmente.
Não houve recebimento de receitas oriundas de repasse de Fundo Partidário.
Diante de todo o exposto, entendo que as impropriedades ora existentes não impedem o controle das contas
pela Justiça Eleitoral, e assim, em consonância com os Pareceres Técnico e Ministerial, DECLARO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PMDB no município de Areia Branca/RN, referentes ao exercício
de 2016, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Notifique-se o Parquet Eleitoral pessoalmente. Publique-se. Registre-se. Considerar-se-á intimada a parte
requente através da publicação desta decisão no órgão oficial (DJe).
Comunique-se, ainda, a situação ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior
Eleitoral através do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias-SICO (Resolução TSE nº
23.384/2012).
Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Areia Branca/RN, 07 de maio de 2019.
Fábio Ferreira Vasconcelos
Juiz da 32ª Zona Eleitoral
DECISÕES E DESPACHOS

DILAÇÃO DE PRAZO - DEFERIMENTO
DESPACHO
PC n.º 4-13.2019.6.20.0032 – Areia Branca/RN
REQUERENTE: Duarte de Oliveira da Silva Junior
ADVOGADO(S): Stephan Bezerra Lima OAB/RN n.º 7320
1. Recebi hoje.
2. O presente feito trata-se de prestação de contas do Partido Podemos refente às Eleições de 2018.
Inicialmente o órgão partidário foi intimado para apresentar as referidas contas, entretanto requereu dilação de
prazo para tanto.
3. Apesar de o requerimento retro ter sido apresentado após o prazo da notificação de fls. 08, defiro parcialmente
o pleito pretendido, para, assim, conceder mais 03(três) dias, a partir da publicação via DJe deste expediente,
tendo em vista já haver decorrido tempo suficiente neste interregno para atendimento das obrigações contábeis
pelo interessado.
5. Cumpra-se.
Areia Branca, 07 de maio de 2019
Fábio Ferreira Vasconcelos
Juiz Eleitoral
NOTIFICAÇÃO - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
DESPACHO
PC n.º 3-28.2019.6.20.0032 – Areia Branca/RN
REQUERENTE: José Bruno Filho – Representante do PMDB de Areia Branca/RN
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 084

Natal, segunda-feira, 13 de maio de 2019

Página 32

ADVOGADO(S): César Henrique Dantas Xavier OAB/RN n.º 6680
1. Recebi hoje.
2. O presente feito trata-se de prestação de contas do Partido MDB refente às Eleições de 2018. Inicialmente o
órgão partidário foi intimado para apresentar as referidas contas, entretanto apresentou documentação
equivocada, relativa a exercício financeiro, fls. 8-10.
3. Sendo assim, INTIMO novamente o requerente, através de seu advogado, para que no prazo de 03(três) dias,
contado a partir da publicação via DJe deste expediente, apresente as contas partidárias finais relativas ao 2º
turno das Eleições de 2018, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas em permanecendo a
omissão.
5. Cumpra-se.
Areia Branca, 07 de maio de 2019
Fábio Ferreira Vasconcelos
Juiz Eleitoral
NOTIFICAÇÃO - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
DESPACHO
PC n.º 6-80.2019.6.20.0032 – Areia Branca/RN
REQUERENTE: José Alfredo Rodrigues Rebouças
ADVOGADO(S): César Henrique Dantas Xavier OAB/RN n.º 6680
1. Recebi hoje.
2. O presente feito trata-se de prestação de contas do Partido Democratas refente às Eleições de 2018.
Inicialmente o órgão partidário foi intimado para apresentar as referidas contas, entretanto apresentou apenas a
documentação relativa ao 1º turno das Eleições.
3. Em atenção à Certidão Cartorária retro, INTIMO o requerente, através de seu advogado, para que no prazo de
03(três) dias, contado a partir da publicação via DJe deste expediente, apresente as contas partidárias finais
relativas ao 2º turno das Eleições de 2018, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas,
permanecendo a omissão.
5. Cumpra-se.
Areia Branca, 07 de maio de 2019
Fábio Ferreira Vasconcelos
Juiz Eleitoral

EDITAIS

IMPUGNAÇÃO DE CONTAS
EDITAL N.º 12/2019
Em Obediência à determinação em Despacho Judicial constante nos autos descriminados abaixo, venho;
TORNAR PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 59
da Resolução TSE nº 23.553/2017, que foram apresentadas a prestação de contas dos partidos políticos dos
municípios abaixo relacionados referentes às Eleições de 2018 e se encontram no Cartório Eleitoral da 32ª Zona,
disponíveis para exame e extração de cópias, sem ônus para a Justiça Eleitoral, por qualquer interessado, para
que, querendo, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste Edital, possam impugná-las, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Processo
Partido - Município
Exercício
PC nº 218-72.2017
PMDB - Areia Branca
2016
PC nº 217-87.2017
PT do B - Areia Branca
2016
PC nº 221-27.2017
PR – Areia Branca
2016
PC nº 220-42.2017
PSB – Areia Branca
2016
PC nº 219-57.2017
PSD – Areia Branca
2016
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou o MM. Juiz Eleitoral expedir o presente Edital, devendo ser afixado
no local de costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Areia Branca, ao(s) dez dia(s) do mês de maio, do ano de dois mil e
dezenove (10/05/2019). Eu, Rodrigo Jorge Carneiro Leite, Analista Judiciário, digitei o presente edital, e assino
DE ORDEM do(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.
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Rodrigo Jorge Carneiro Leite
Chefe do Cartório(substituto)

34ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 013/2019 - 34ZE
O Exmo. Sr. VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS, MM. Juiz Eleitoral da 34ª Zona – Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital e Processo de Prestação de Contas nº 33-57.2019.6.20.0034 virem ou
dele conhecimento tiverem, nos termos do art. 31, §1º, da Res. TSE nº 23.546/2017, que o Partido da Mulher
Brasileira - PMB, por seus dirigentes no município de Mossoró, apresentou movimentação financeira referente ao
exercício de 2018, estando os autos à disposição dos interessados “pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os
quais qualquer interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento
das respectivas custas de reprografia”, conforme previsto no art. 31, §§ 1º e 2º, da mesma Resolução.
A partir da data de publicação deste Edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RN, passa a correr o prazo de
05 (cinco) dias para que o Ministério Público ou qualquer Partido Político possa impugnar as contas, bem como
relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos,
conforme previsto no art. 31, § 3º, da resolução do TSE nº 23.546/2017.
E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por mim, VAGNOS
KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS, Juiz Eleitoral da 34ª Zona. Dado e passado nesta cidade, aos 10 (dez)
dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezoito). Eu________________ (Francisco Márcio de Oliveira),
Chefe da 34ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
Juiz Eleitoral da 34ª Zona

49ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PC N.º 86-27.2018.6.20.0049
Prestação de Contas nº 86-27.2018.6.20.0049 (Protocolo nº 20.420/2018)
Requerente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS de Governador Dix-Sept Rosado
Eleições 2018
Advogado: Tales Pinheiro Belem – OAB/RN 7012
SENTENÇA
Vistos etc.
Prestação de Contas do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS de Governador Dix-Sept Rosado,
relativa à arrecadação e aplicação de recursos nas Eleições Gerais do corrente ano, apresentadas somente após
citação do(s) dirigente(s) partidário(s), decorrido o prazo regulamentar previsto na legislação para a prestação de
contas.
Petição às fls. 11 Procuração às fls. 12. Documentos às fls. 13/40.
Edital publicado com a finalidade de dar ciência aos interessados e abertura de prazo para impugnação das
contas (fls. 43), tendo decorrido o prazo sem impugnação às contas (certidão às fls. 44).
Ao final da análise técnica foi elaborado relatório pela aprovação das contas (fls. 51), considerando não terem
sido identificadas falhas ou irregularidades que comprometessem a veracidade das informações, uma vez que
não houve movimentação financeira, fazendo juntar peças que comprovam a ausência de movimentação, que se
encontram disponíveis por meio dos sistemas próprios (fls. 13/16), e certificado não ter havido repasses do
Fundo Partidário e do FEFC (item 8 do relatório final).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral (fls. 53) manifestou-se pelo acolhimento do parecer,
declarando aprovadas as contas do partido.
É o que interessa relatar, decido.
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Compulsando os autos, tem-se que assiste razão ao parquet, quando compreende atendidas as determinações
da Resolução TSE nº 23.553/2017, posto que não verificadas irregularidades que comprometam a sua
legalidade.
Entendo que a intempestividade na entrega das contas não compromete a sua regularidade, considerando que a
praxe até o corrente ano era que os partidos políticos nos municípios não prestarem contas nas eleições gerais,
o que foi alterado recentemente, cansando má interpretação em todas as esferas partidárias envolvidas nas
eleições. Por outro lado, o Partido acorreu ao chamado da Justiça Eleitoral e providenciou a entrega logo após a
citação para tanto, devendo ser analisado como boa fé, de modo que manifesto não haver irregularidade quanto
a este fato.
Como bem mencionados pelo Órgão Técnico, o Partido declarou não ter havido movimentação financeira no
período, não tendo arrecado muito menos aplicado recursos no período eleitoral.
Tal ausência de movimentação financeira se justifica pelo fato de que as eleições ocorreram em âmbito estadual
e nacional, de modo que os órgão diretivos municipais pouco se envolvem com gastos de campanha,
diferentemente das eleições municipais, quando há participação efetiva no próprio município.
Por outro lado, os documentos juntados pelo Cartório Eleitoral não demonstram ter havido arrecadação de
qualquer espécie ou repasses do Fundo Partidário nem do FEFC ao partido político no município.
Impende-se ressaltar que foi publicado edital (fls. 43) sem que tenha havido impugnação às contas.
Isto posto, sem maiores delongas, em conformidade ao entendimento do Ministério Público Eleitoral e do
Relatório Técnico, julgo FORMALMENTE APROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO HUMANISTA
DA SOLIDARIEDADE – PHS de Governador Dix-Sept Rosado/RN nos termos do art. 77, inciso I, da Res. TSE nº
23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Com o trânsito em julgado arquive-se com baixa.
Mossoró, 11 de março de 2019.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz da 49ª Zona Eleitoral

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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