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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

RECURSO ELEITORAL nº 479-25.2016.6.20.0015 - Classe 30ª
Recorrente(s): COLIGAÇÃO CAMPESTRE CONTINUA PARA O POVO (PSB / PR / PRP / PRB / PMB / DEM)
Advogado: ANDERSON PEREIRA BARROS
Recorrido(s)s: MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Advogado: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
____________________________________________________________________________________________________________________
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 2018, Número 085

Natal, quarta-feira, 16 de maio de 2018

Página 3

Recorrido(s)s: ELIZA ASSIS DE OLIVEIRA BORGES
Advogado: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. VÍCIO NA ARRECADAÇÃO DE RECURSO PARA A
CAMPANHA. IMPROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. REJEIÇÃO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
PRÓPRIOS EM CAMPANHA. VALOR CONSIDERÁVEL E EXPRESSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA
DISPONIBILIDADE NEM DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA CANDIDATA. RECURSO DE ORIGEM
DESCONHECIDA. OMISSÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL COM PAREDÕES DE SOM, VEÍCULOS E
COMBUSTÍVEIS USADOS NAS MOVIMENTAÇÕES POLÍTICAS. GRAVIDADE DAS CONDUTAS NO
CONTEXTO DA DISPUTA ELEITORAL. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DA
ELEIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS. REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES.
PROVIMENTO DO RECURSO.
Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o abuso de poder econômico pode se caracterizar pelo
descumprimento das normas relativas à arrecadação e gastos de campanha. Por conseguinte, as referidas
condutas podem ser investigadas em sede de ação de impugnação de mandato eletivo. Preliminar rejeitada.
Caracteriza abuso de poder econômico a utilização em campanha eleitoral de expressiva e considerável quantia
de recursos financeiros declarados como próprios quando não houver a devida comprovação de sua prévia
disponibilidade ou demonstração da sua proveniência de fonte lícita, tal como exigido pelos Arts. 15 e 56 da
Resolução 23.463/2015 do TSE.
Os referidos dispositivos preconizam o máximo de lisura e transparência no financiamento das campanhas
eleitorais, cabendo a todos os candidatos envidarem o máximo esforço para atender a esse anseio tanto do
legislador quanto da sociedade contemporânea.
Na espécie, a candidata se limitou a asseverar a venda de alguns dos bens declarados em seu registro de
candidatura, sem colacionar aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a origem e a disponibilidade
dos recursos financeiros, tais como recibos, extratos bancários, etc.
Gravidade da conduta diante do contexto da campanha eleitoral, porquanto quase 70% dos recursos
arrecadados pela candidata foram de origem desconhecida ou não comprovada; equivalendo também à quase
totalidade dos recursos financeiros empregados pela candidata adversária, demonstrando não só a aludida
gravidade como também a efetiva possibilidade de afetação da normalidade e legitimidade do pleito.
Da mesma forma, a omissão de receitas estimáveis, consistente na doação de veículos e paredões de som
utilizados nas movimentações políticas da candidata, também se revela grave e capaz de comprometer a
legitimidade da disputa, pois em um município pequeno, com pouco mais de 10.000 eleitores, a grandiosidade
daquelas movimentações de campanha (arrastão), impulsionadas e viabilizadas mediante o emprego dos
referidos veículos e de seu diferenciado poder de emissão sonora, é usada para divertir e ao mesmo tempo
conquistar a simpatia dos eleitores.
Nesse contexto, a Justiça Eleitoral deve dispensar especial atenção a esses casos de abuso de poder
econômico praticado mediante arrecadação e gastos ilícitos de campanha eleitoral, principalmente quando não
for demonstrada, de maneira clara e transparente, a origem dos recursos financeiros empregados e quando a
formalização da prestação de contas não refletir a realidade da campanha eleitoral observada nas ruas.
No caso, testemunha arrolada pela própria defesa da impugnada revelou que nem mesmo o paredão de som
pertencente ao filho da candidata fora declarado na prestação de contas, tendo o referido equipamento
funcionado em todas as movimentações políticas relacionadas nos autos, caracterizando dolosa omissão de
receita, ratificadora do abuso de poder econômico caracterizado nos autos.
Reforma da sentença para cassar os mandatos das recorridas.
Eficácia imediata da decisão após a publicação do acórdão do recurso em grau ordinário. Precedentes.
Determinação de nova eleição (art. 224, § 3º, do Código Eleitoral).
Provimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer do Ministério Público Eleitoral, em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita; no mérito, pela
mesma votação, em harmonia parcial com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer
e dar provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e cassar os mandatos de MARIA ALDA
ROMÃO SOARES e ELIZA ASSIS DE OLIVEIRA BORGES, prefeita e vice-prefeita, respectivamente, do
município de São José do Campestre, em face da prática de abuso de poder econômico durante a campanha
eleitoral de 2016, determinando, após a publicação do acórdão, a devida comunicação ao Juízo da 15ª Zona
Eleitoral e à Câmara de Vereadores do Município de São José de Campestre, e a realização de novas eleições
naquele município, nos termos do voto da relatora e das notas de julgamento, partes integrantes da presente
decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de maio de 2018.
JUÍZA BERENICE CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE - RELATORA
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RECURSO ELEITORAL nº 286-04.2016.6.20.0017 - Classe 30ª
Recorrente(s): FRANCISCO ALDO DE LIMA
Advogados: JOSÉ DELGADO E DUTRA ADVOGADOS (SOCIEDADE DE ADVOGADOS), JOSE AUGUSTO
DELGADO E HINDENBERG FERNANDES DUTRA
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CARGO VEREADOR. RECURSO
FINANCEIRO DE CAMPANHA ELEITORAL. OMISSÃO DE RECEITA E DESPESA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. FALHAS MATERIAIS GRAVES E INSANÁVEIS. COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
O art. 48, I, "g" da Resolução TSE nº 23.463/2015 estabelece que a prestação de contas deve ser composta
pelas informações quanto as receitas e despesas realizadas na campanha, devidamente especificadas.
A omissão do candidato em declarar na sua prestação de contas as movimentações financeiras detectadas no
extrato eletrônico disponibilizado à Justiça Eleitoral, inclusive sem especificar a finalidade da compensação de
cheque bancário, compromete a transparência, confiabilidade e lisura das contas apresentadas.
O art. 48, II, alínea "a" da Resolução de prestação de contas exige a apresentação dos extratos bancários
compreendendo todo o período de campanha. O art. 59 da referida resolução estatui essa obrigatoriedade
inclusive para o sistema simplificado de prestação de contas.
De sorte que os referidos documentos são indispensáveis para a devida análise e fiscalização da movimentação
financeira de campanha pela Justiça Eleitoral.
Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade visto que as irregularidades
são graves e representam mais de 17% (dezessete por cento) dos valores movimentados na campanha.
Subsistência das irregularidades que ensejaram a desaprovou das contas de campanha do recorrente.
Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença que desaprovou as contas de campanha de FRANCISCO ALDO DE LIMA, referente às eleições
municipais de 2016, nos termos do voto da relatora, parte integrante da presente decisão. Anotações e
comunicações.
Natal(RN), 15 de maio de 2018.
JUÍZA BERENICE CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE - RELATORA
RECURSO ELEITORAL nº 241-47.2016.6.20.0066 - Classe 30ª
Recorrente(s): COLIGAÇÃO A VERDADEIRA MUDANÇA (PP, PDT, PMDB, PR E SD)
Advogado: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
Recorrido(s): ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
Advogado: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - PREFEITO - PEDIDO
DE REUNIÃO DOS FEITOS - PROCESSOS JÁ REUNIDOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIMENTO - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - NÃO CABIMENTO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO - MÉRITO - MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL EM SUA FORMA
SIMPLIFICADA - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES -DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Prejudicado o pedido de reunião dos processos, por já existir dito liame em cumprimento à norma de regência.
A impugnação é expressamente consignada na Resolução-TSE nº 23.463, a qual, em seu art. 51, caput, legitima
tais entes para sua propositura. Assim, prever um instrumento e, em eventual rejeição, tolher do impugnante
qualquer insurgência, revela-se um contrassenso. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada.
O deferimento do pedido de diligências do recorrente transformaria a prestação de contas simplificada em
ordinária e, no caso, o apelante não apresentou qualquer evidência que respaldasse seu requerimento.
Existe óbice intransponível ao conhecimento de novas provas nessa fase processual, conforme entendimento já
sedimentado no âmbito desta Corte potiguar.
A movimentação contábil em análise seguiu as normas que regem a temática pertinente, não sendo verificada
qualquer mácula.
Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de ilegitimidade recursal suscitada pela Procuradoria; no mérito, pela mesma votação, em consonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
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Natal(RN), 15 de maio de 2018.
DES. IBANEZ MONTEIRO DA SILVA - RELATOR
RECURSO ELEITORAL nº 112-93.2016.6.20.0049 - Classe 30ª
Recorrente(s): COLIGAÇÃO UPANEMA EM BOAS MÃOS (PMDB / PP / PSD / PT / PC DO B)
Advogado: ELISON ISAAC DA SILVA PEREIRA
Recorrido(s): CARLOS ALBERTO COSTA MEDEIROS
Advogados: ALUÍZIO DELMIRO DA COSTA JUNIOR E RODOLFO VINÍCIUS FONSÊCA RODRIGUES
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - VEREADOR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO - MÁCULA QUANTO À
DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA DESEMPREGADA DURANTE O PERÍODO ELEITORAL INEXISTÊNCIA - IRREGULARIDADE QUANTO ÀS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - OMISSÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
A impugnação é expressamente consignada na Resolução-TSE nº 23.463, a qual, em seu art. 51, caput, legitima
tais entes para sua propositura. Assim, prever um instrumento e, em eventual rejeição, tolher do impugnante
qualquer insurgência, revela-se um contrassenso. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada.
Hipótese em que o recorrente afirma que a doadora estaria desempregada durante o período eleitoral e que isso
representaria óbice para suas doações, todavia, o contexto dos autos não revela a existência de mácula quanto
a tais doações.
Nos termos do art. 19, caput, da Resolução-TSE nº 23.463, somente podem ser doados por pessoas físicas os
bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro que constituam produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso de bens, devem integrar seu patrimônio.
Na espécie, porém, não foi apresentado qualquer documento que comprovasse que a doação com combustível
constituiria produto do serviço da doadora ou de suas atividades econômicas.
Outrossim, registre-se a impossibilidade de aplicação, ao caso, dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade já que a movimentação contábil foi de apenas R$ 2.555,00 (dois mil quinhentos e cinqüenta e cinco
reais) e, apesar do contrato prever a utilização do veículo por apenas 04 (quatro) dias, foi o único veículo
declarado em campanha, não havendo qualquer elemento que possibilitasse aferir, com o mínimo de segurança,
o valor de combustível despendido, inviabilizando qualquer cálculo proporcional da irregularidade frente às
receitas declaradas, não restando outra alternativa senão a desaprovação contábil.
Provimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de ilegitimidade recursal suscitada pela Procuradoria; no mérito, em dissonância com o parecer da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, parte
integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 15 de maio de 2018.
DES. IBANEZ MONTEIRO DA SILVA - RELATOR
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL nº 210-96.2016.6.20.0043 - Classe 30ª
Embargante(s): DARIO VIEIRA DE ALMEIDA
Advogados: ADLER THEMIS SALES CANUTO DE MORAIS, ANA CAROLINA ADDISON CARVALHO XAVIER E
DENYS DEQUES ALVES
Embargado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou para corrigir erro material evidenciado nos autos.
Os argumentos expendidos pelo embargante denotam o seu nítido objetivo de promover a rediscussão da causa,
providência inadmitida por essa via estreita, nos termos do entendimento já sedimentado no âmbito do TSE e
deste TRE/RN.
Não constatada qualquer obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, deve ser negado
provimento aos embargos de declaração.
Desprovimento dos embargos.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em conhecer e negar
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provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Natal(RN), 15 de maio de 2018.
JUÍZA BERENICE CAPUXU DE ARAÚJO ROQUE - RELATORA

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

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO ELEITORAL Nº 3-77.2017.6.20.0006
PROCEDÊNCIA:
IELMO MARINHO/RN (46ª ZONA ELEITORAL – CEARÁ-MIRIM)
ASSUNTO:
RECURSO ESPECIAL – RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL – ELEIÇÕES –
CARGOS – CARGO – VEREADOR – CARGO – PREFEITO – CARGO – VICE-PREFEITO – ELEIÇÕES –
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA – ELEIÇÕES – ELEIÇÃO PROPORCIONAL – CANDIDATOS – REGISTRO DE
CANDIDATURA – TRANSGRESSÕES ELEITORAIS – ABUSO – ABUSO – DE PODER POLÍTICO /
AUTORIDADE – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
PREENCHIMENTO – PERCENTUAIS MÍNIMOS – GÊNERO – PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA –
PEDIDO DE CASSAÇÃO / PERDA DE MANDATO ELETIVO
RECORRENTE: COLIGAÇÃO SEGUINDO COM A VERDADE (PC DO B / PT / SD)
ADVOGADOS: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA E OUTRO
RECORRENTE: ANTÔNIO RIBEIRO DE ANDRADE NETO
ADVOGADOS: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES E OUTRO
RECORRENTE: IONALDO SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES E OUTRO
RECORRIDO: CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO E OUTROS
ADVOGADOS: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA E OUTROS
RECORRIDO: FRANCISCA SOARES DA SILVA
ADVOGADOS: EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA E OUTRO
DECISÃO
Ionaldo Souza da Silva, Antônio Ribeiro de Andrade Neto e a Coligação Seguindo com a Verdade (PC do B / PT
/ SD) interpuseram Recurso Especial Eleitoral (fls. 329/339), em face do acórdão nº 123/2018 (fls. 289/316) que,
por voto de desempate, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheceu e negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Mandato
Eletivo.
Em termos gerais, o apelo informa que o acórdão regional violou o art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/97.
É, igualmente, perfilhada a existência de dissídio pretoriano entre o acórdão em exame e julgado do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que sejam cassados os diplomas obtidos
pela Coligação, dos titulares e dos suplentes Recorridos, bem como do Prefeito e Vice-prefeito.
É o relatório. Passo à análise dos requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso, porquanto manejado contra decisão, cuja publicação se deu
no dia 06/04/2018 (fl. 317) sendo interposto no dia 11/04/2018 (fl. 329), observando, assim, o §1º, do art. 276, do
Código Eleitoral.
No tocante aos demais pressupostos gerais de admissibilidade - cabimento, legitimidade, interesse, regularidade
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo –, o apelo os preenche de forma satisfatória.
Acerca dos permissivos legais, considero atendido o descrito na alínea “a” e “b”, inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral.
Sob o fundamento da alínea “a” do citado dispositivo, a pretensão recursal firma-se em suposta ofensa ao art.
10, § 3º da Lei nº 9.504/97.
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Logo, explanada a dita questão jurídica, debatida e julgada por esta Corte, vislumbro plausível a abertura da via
especial, com fulcro na alínea “a”, inciso I, do art. 276 do Código Eleitoral, a fim de permitir a apreciação do tema
pela Instância Superior.
Por seu turno, quanto à tese de dissídio pretoriano (alínea “b”, inciso I, art. 276, do Código Eleitoral), entendo que
a irresignação, do mesmo modo, transpõe a prévia barreira admissional.
Eis que considero demonstrada possível disparidade jurisprudencial em face de aresto colacionado na
insurgência (TRE/AM, fls. 336/337), em eventual similitude fática com a hipótese vertente e mediante a
realização de breve cotejo analítico, encerrando, ao meu sentir, potencial dissonância a ser reconhecida e
dirimida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Portanto, diante da temática na qual repousa o inconformismo em epígrafe, debatida e julgada por esta instância,
entendo possível a abertura da via excepcional por suposta dissonância pretoriana.
Assim, diante de tudo o que aqui exposto, admito o recurso especial, em face do que dispõe o art. 276, I, “a”, e
“b” do Código Eleitoral.
Intimem-se os recorridos para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao e. Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
Natal/RN, 15 de maio de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
RECURSO ESPECIAL
14.2016.6.20.0032

ADESIVO

NO

RECURSO

ESPECIAL

NO

RECURSO

ELEITORAL

Nº

99-

PROCEDÊNCIA:
AREIA BRANCA/RN (32ª ZONA ELEITORAL – AREIA BRANCA)
ASSUNTO:
RECURSO ESPECIAL ADESIVO – RECURSO ESPECIAL – RECURSO ELEITORAL –
DIREITO ELEITORAL – ELEIÇÕES – CARGOS –PREFEITO – VICE-PREFEITO – ELEIÇÃO MAJORITÁRIA TRANSGRESSÕES ELEITORAIS –ABUSO DE PODER ECONÔMICO – ABUSO DO PODER
POLÍTICO/AUTORIDADE – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE
RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL – CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO - AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO – PEDIDO DE CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO
RECORRENTE: IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS
ADVOGADOS: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA E OUTROS
RECORRENTE: JOÃO PAULO BORJA FLORENTINO
ADVOGADOS: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA E OUTROS
RECORRIDO: COLIGAÇÃO VITÓRIA DO POVO (PC DO B/PP/PSDB/PMN/PHS/PV/PSC/PTN/PRB/PT/PDT
ADVOGADOS: LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE LIRA
RECORRIDO: ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA
ADVOGADOS: LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE LIRA
DECISÃO
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues e João Paulo Borja Florentino interpuseram Recurso Especial Eleitoral Adesivo
(fls. 929/939), em face dos Acórdãos n.ºs 75/2018 e 175/2018 desta Corte (fls. 749/768 e 854/867), que deu
provimento parcial a recurso, para reconhecer consumada a conduta vedada do art. 73, §11, da Lei 9.504/97,
com aplicação de multa aos recorridos no valor do mínimo legal para cada um, tendo os embargos declaratórios
sido desprovidos.
Em termos gerais, o apelo informa que o acórdão regional violou o art. 114 do Código de Processo Civil, que
trata do litisconsórcio necessário.
É, igualmente, perfilhada a existência de dissídio pretoriano entre o acórdão em exame e julgado do Tribunal
Superior Eleitoral.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso adesivo, para “extinguir, sem o julgamento do
mérito, a AIJE 100-96 e a AIME 99-14 quanto aos fatos que envolvem o programa do leite potiguar, o suposto
uso de servidores públicos estaduais para a execução do mesmo e a doação de serviço próprio de servidor
cedido ao judiciário deste Município na campanha dos Impugnados, posto que os agentes públicos envolvidos
não integraram o pólo passivo da lide.” (fl. 938)
É o relatório. Passo à análise dos requisitos de admissibilidade, conforme art. 997, § 2º do CPC.
Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso, porquanto manejado contra decisão, cuja publicação se deu
no dia 09/05/2018 (fl. 928) sendo interposto no dia 14/05/2018 (fl. 929), observando, assim, o §1º, do art. 276, do
Código Eleitoral.
No tocante aos demais pressupostos gerais de admissibilidade - cabimento, legitimidade, interesse, regularidade
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo –, o apelo os preenche de forma satisfatória.
Acerca dos permissivos legais, considero atendido o descrito na alínea “a” e “b”, inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral.
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Sob o fundamento da alínea “a” do citado dispositivo, a pretensão recursal firma-se em suposta ofensa ao art.
114 do Código de Processo Civil, que trata do litisconsórcio necessário.
Logo, explanada a dita questão jurídica, debatida e julgada por esta Corte, vislumbro plausível a abertura da via
especial, com fulcro na alínea “a”, inciso I, do art. 276 do Código Eleitoral, a fim de permitir a apreciação do tema
pela Instância Superior.
Por seu turno, quanto à tese de dissídio pretoriano (alínea “b”, inciso I, art. 276, do Código Eleitoral), entendo que
a irresignação, do mesmo modo, transpõe a prévia barreira admissional.
Eis que considero demonstrada possível disparidade jurisprudencial em face de aresto colacionado na
insurgência (TSE, fl. 938), em eventual similitude fática com a hipótese vertente e mediante a realização de
breve cotejo analítico, encerrando, ao meu sentir, potencial dissonância a ser reconhecida e dirimida pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Portanto, diante da temática na qual repousa o inconformismo em epígrafe, debatida e julgada por esta instância,
entendo possível a abertura da via excepcional por suposta dissonância pretoriana.
Assim, diante de tudo o que aqui exposto, admito o recurso especial adesivo, em face do que dispõe o art. 276, I,
“a”, e “b” do Código Eleitoral.
Intimem-se os recorridos para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao e. Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
Natal/RN, 15 de maio de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente

PORTARIAS

PORTARIA Nº 126/2018 - GP
Regulamenta, no âmbito deste Regional, e relativamente aos feitos que tramitem no Sistema do Processo
Judicial Eletrônico (PJe), os procedimentos afetos à conclusão de processos novos que contenham pedidos de
natureza urgente e autoriza a efetivação, de ofício, das revisões da autuação e das redistribuições iniciais pela
Secretaria Judiciária.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XXXIII, do Regimento Interno desta Casa,
Considerando a Resolução TRE/RN n.º 02, de 05 de fevereiro de 2018,
Considerando a Portaria TSE n.º 402, de 09 de maio de 2018,
Considerando que a matéria foi deliberada na sessão de 15.05.2018,
RESOLVE:
Art. 1º Os procedimentos afetos à conclusão de processos novos que contenham pedidos de natureza urgente,
bem como à efetivação, de ofício, pela Secretaria Judiciária das revisões da autuação e das redistribuições
iniciais, com relação aos feitos que tramitem no Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), no âmbito deste
Regional, observarão o disposto nesta portaria e ainda na Resolução TRE/RN n.º 02/2018.
Art. 2º Protocolizada a ação ou recurso no PJe, a Secretaria Judiciária promoverá a revisão da autuação e da
distribuição, bem como efetivará, de ofício, eventuais alterações de dados e redistribuição do feito, em caso de
desconformidade, atendendo ao disposto no Art. 4º da Resolução TRE/RN n.º 02/2018.
Parágrafo único. A Secretaria Judiciária poderá, inclusive, alterar a classe processual inicialmente indicada pelo
autor, se ela não corresponder aos fatos narrados, à causa de pedir e aos pedidos constantes da petição inicial.
Art. 3º A conclusão de processos aos respectivos Juízes Relatores ocorrerá, ordinariamente, nos dias úteis, de
segunda a sexta-feira, no horário de expediente deste Tribunal.
§1º Serão conclusos no mesmo dia em que protocolizados, ainda que após o horário regular, os processos
distribuídos no Sistema PJe até o último minuto de expediente do Tribunal, quando se tratar das classes
processuais Ação Cautelar, Mandado de Segurança, Habeas Corpus, Habeas Data e Petição (Execução de
Julgado), bem como de outras classes originárias com pedido de tutela de urgência.
§2º. No período eleitoral, os horários de conclusão dos processos seguirão regulamentação própria.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 15 de maio de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
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RESUMO DE DIÁRIAS

RESUMO DE DIÁRIAS Nº 021/2018

Protocolo PAE n° 4564/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
RICARDO
ANALISTA
ROSENELIO
JUD
SOARES PEIXOTO
TOTAL

De

Para

Período
23/04/18
NATAL / SÃO
a
RN
TOMÉ / RN
23/04/18

Valor
Diárias unit.
0,5

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

336,00 168,00 40,18

127,82

168,00 40,18

127,82

Manutenção preventiva nos equipamentos de TIC, instalação de Kits biométricos, microcomputadores, impressoras,
no-breaks e periféricos necessários, para suprir a demanda crescente de atendimentos em virtude do encerramento
do alistamento eleitoral. A presente solicitação decorre do servidor Carlos André de Azevedo Moura ter sido
impossibilitado de realizar as atividades acima citadas na rota prevista inicialmente através do PAE nº 3439/2018, em
razão de falta de energia elétrica no município supracitado durante todo o dia 13.04.2018.
Protocolo PAE n° 4978/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
Para
CARLOS
ANALISTA
LAJES / NATAL
MONTEIRO
JUD / FC-01 RN
RN
MELO
ASSISTENTE I
TOTAL

Periodo
23/04/18
/
a
24/04/18

Valor
Diárias unit.
1,5

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

420,00 630,00 80,36

549,64

630,00 80,36

549,64

Convocação para participação de reunião para tratar sobre diretrizes relacionadas às eleições suplementares em
Pedro Avelino/RN.
Protocolo PAE n° 5228/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
Para
Periodo
CARLOS
06/05/18
AUGUSTO DO TÉC JUD - NATAL / CARAÚBAS /
a
ÁREA ADM
RN
RN
NASCIMENTO
10/05/18
VILANOVA
TOTAL

Diári Valor
as
unit.
4,5

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

336,00 1.512,00

160,72 1.351,28

1.512,00

160,72 1.351,28

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Participar no apoio do final de alistamento eleitoral
Protocolo PAE n° 4830/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
DANIEL
CANDIDO

De

Para

Periodo
06/05/18
MACIEL
NATAL / CAICÓ /
TÉC JUD
a
RN
RN
10/05/18

Diári Valor
as
unit.
4,5

Vlr
LIQUIDO

336,00 1.512,00

160,72 1.351,28

1.512,00

160,72 1.351,28

TOTAL
Reforço para final de alistamento eleitoral
Protocolo PAE n° 2293/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
VIVIANNA
ANALIS
CAMARA
TA JUD /
TAVARES
DE CJ-3
-

De
Para
NATA
BRASÍLI
L
/
A / DF
RN

Diária
Periodo s
16/05/18
3,5
a
19/05/18

Valor
unit.

Traslad Valor
o
Bruto

420,00 280,00

Aux.
Alim.

1.750,00 120,54

Vlr
LIQUIDO
1.629,46
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ÁRIO
TÉC
PAULINEA
NATA
BRASÍLI
JUD
/
MARISE
LIMA
L
/
A / DF
CJ-2
DE ARAUJO
RN
COORD
TOTAL
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SENA
FERNANDES

16/05/18
3,5
a
19/05/18

420,00 280,00

1.750,00 120,54

1.629,46

560,00

3.500,00 241,08

3.258,92

Participar do II Fórum Aprimore STJ - Competências, Governança e Prática, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de maio de
2018, das 9h às 18h, no auditório do STJ, em Brasília/DF.
Protocolo PAE n° 5036/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
TÉC JUD /
MARIA
RUTH
FC-03
BEZERRA MAIA
ASSISTENT
DE HOLLANDA
E III
ELIANE
TÉC JUD /
NASCIMENTO
FC-03
DE
MELO ASSISTENT
OLIVEIRA
E III
TOTAL

De

Para

Periodo

Valor
Diárias unit.

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

LUÍS
NATAL /
GOMES
RN
RN

06/05/18
/ a
10/05/18

4,5

336,00 1.512,00

160,72 1.351,28

LUÍS
NATAL /
GOMES
RN
RN

06/05/18
/ a
10/05/18

4,5

336,00 1.512,00

160,72 1.351,28

3.024,00

321,44 2.702,56

COLABORAR COM OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DO CADASTRO ELEITORAL NA
42ª ZE - LUÍS GOMES, NO PERÍODO DE 7 A 9 DE MAIO DE 2018
Protocolo PAE n° 5282/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
TÉC JUD /
NELSON
DE
FC-06
QUEIROZ
CHEFE DE
OLIVEIRA
SEÇÃO
TÉC JUD /
MARIA MARLY FC-06
FRUTUOSO
CHEFE DE
SEÇÃO
TOTAL

De

Para

Periodo

Valor
Diárias unit.

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

PAU DOS 06/05/18
NATAL /
FERROS / a
RN
RN
10/05/18

4,5

336,00 1.512,00

160,72 1.351,28

PAU DOS 06/05/18
NATAL /
FERROS / a
RN
RN
10/05/18

4,5

336,00 1.512,00

160,72 1.351,28

3.024,00

321,44 2.702,56

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Reforço de pessoal para o final do alistamento
Protocolo PAE n° 5214/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
Para
Periodo
G.A.S.G.-A-I /
JOSERI
AREIA
06/05/18
FC-01
- NATAL /
TRAJANO
DA
BRANCA / a
ASSISTENT RN
SILVA
RN
10/05/18
EI
TOTAL

Valor
Diárias unit.
4,5

Vlr
LIQUIDO

336,00 1.512,00

160,72 1.351,28

1.512,00

160,72 1.351,28

Reforço, fim do alistamento

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO DESEMBARGADOR IBANEZ MONTEIRO
DECISÕES E DESPACHOS

Petição n.º 77-86.2016.6.20.0000 Classe 24
Procedência: Natal/RN
Assunto: Direito Eleitoral - Partidos Políticos – Prestação de Contas - Exercício Financeiro – Regularização de
contas não prestadas – Exercício 2011
Peticionante:
Partido Social Liberal – PSL/RN – Estadual
Advogado:
Arthur Felipe Lima Dutra de Almeida
Peticionante:
Karol Diniz Fontes, na qualidade de Presidente
Advogado:
Arthur Felipe Lima Dutra de Almeida
Peticionante:
Nicolas Ramon Trigueiro de Oliveira, na qualidade de tesoureiro
Advogado:
Arthur Felipe Lima Dutra de Almeida
Relator: Des. Ibanez Monteiro
DESPACHO
Determino o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer, no prazo de 15
(quinze) dias, consoante disposição contida no art.37 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se.
Natal, 14 de maio de 2018.
Des. Ibanez Monteiro
Relator

GABINETE DO JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL Nº 305-10.2016.6.20.0017 CLASSE 30
PROCEDÊNCIA:
CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (17ª ZONA ELEITORAL-LAJES)
PROTOCOLO: 79.482/2016
ASSUNTO:
RECURSO ELEITORAL – DIREITO ELEITORAL – ELEIÇÕES – PRESTAÇÃO DE CONTAS –
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE CANDIDATO – CARGOS – CARGO – VEREADOR – ELEIÇÕES – ELIÇÃO
PROPORCIONAL – RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL – CONTAS – CONTAS –
APRESENTAÇÃO DE CONTAS – CONTAS – DESAPROVAÇÃO/REJEIÇÃO DAS CONTAS
RECORRENTE:WATEZER RANGEL DA CAMARA
ADVOGADOS: JOSÉ AUGUSTO DELGADO E HINDENBERG FERNANDES DUTRA
RELATOR:
JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DESPACHO
Considerando que inexiste nos autos procuração outorgando poderes aos advogados subscritores da peça
recursal para atuar no feito, determino a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua
representação processual, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c o art. 76, caput, do Código de Processo
Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se.
Natal, 10 de maio de 2018.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal
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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
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE IMPUGNAÇÃO 14/2018
PRAZO: 3 DIAS
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DANIELA DO NASCIMENTO COSMO, JUÍZA ELEITORAL DA 11ª
ZONA ELEITORAL, DA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DE BAÍA FORMOSA, CANGUARETAMA, VILA FLOR e
PEDRO VELHO, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, nos termos do art. 51 da Resolução TSE n.
23.463/2015,
FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2016 dos candidatos/partidos
políticos abaixo nominados, as quais estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais, ficando cientes que
qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá
impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este
Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Nº
Partido
Cargo
Nome
UE
Entrega
50
PSOL
DIREÇÃO
MUNICIPAL/COMISSÃO CANGUARETAMA
26/05/2017
PROVISÓRIA
35
PMB
DIREÇÃO
MUNICIPAL/COMISSÃO CANGUARETAMA
26/05/2017
PROVISÓRIA
Dado e passado na Cidade de Canguaretama, aos catorze dias do mês de maio do ano de 2018. Eu,
___________ (Monica Paim Veppo dos Santos), Chefe de Cartório nesta 11ª Zona Eleitoral, o digito e
subscrevo.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
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Juíza Eleitoral

12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 011/2018-12ªZE
EDITAL N.º 011/2018-12ªZE
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a), Dr(a). Tatiana Socoloski Perazzo Paz de Melo, MM. Juiz(a) desta 12ª Zona
Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA ao Ministério Público Eleitoral, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §
2º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o nome de todos os
órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício de 2017, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da
publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Município
Partido Político
Presidente/Tesoureiro
Nova Cruz
PSB
Cid Arruda Câmara
Caio Rodrigo da Cunha Lima
Nova Cruz
PSD
Cyrus Alberto de Araújo Benavides
Valéria Maria Vieira Arruda Câmara
Passa e Fica
PSD
Leonardo Moreira Lisboa
Maciela Claudino
Passa e Fica
PP
Jailson Floriano do Nascimento
Francisco Felinto Campelo
Passa e Fica
PSB
Aluisio Almeida de Araújo
José Carneiro Lopes
Passa e Fica
DEM
Celma Ramalho Lisboa
Francisca Soares Bezerra
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado neste
município de Nova Cruz, ao(s) quinze dia(s) do mês de maio, do ano de dois mil e dezoito (02/05/18). Eu, _____
Érlon Gonçalves de Brito Almeida, Analista Judiciário, digitei o presente edital, e o Chefe de Cartório assina DE
ORDEM do(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.
Diego Carneiro de Medeiros
Chefe de Cartório

17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

Deferimento de Inscrições, transferências e Alistamentos Eleitorais.
EDITAL nº 032/2018
A Excelentíssima Senhora, Drª Gabriella Edvanda Marques Félix, MMª Juíza da 17ª Zona Eleitoral, Município de
Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, conforme determina os artigos 45, § 6º, 52, §2º, e 57, todos da Lei nº 4737/1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), c/c o §1º do artigo 17 e §5º do artigo 18 da Resolução -TSE nº 21.538/2003, a todos quanto o
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os requerimentos de inscrição, transferência, revisão e
segunda via, do período de 01 a 14 de maio de 2018 e, se for o caso, também os requerimentos de lotes
anteriores diligenciados nesse período, das(os) eleitoras(es) constantes dos relatórios afixados no Cartório
Eleitoral, referentes aos Municípios de Caiçara do Rio do Vento (RN), Lajes (RN), Pedro Avelino(RN) e Pedra
Preta (RN), foram previamente deferidos, ou incluídos em diligência, ou diligenciados, conforme o caso.
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E, para que chegue ao conhecimento das(os) interessadas(os) e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a)
MM. Juiz(a) desta 17ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume e no DJE,
podendo qualquer delegado de partido político impugnar no prazo de 10 (dez) dia(s).
Dado e passado nesta Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, ao(s) 15 dias do mês de maio do ano
de dois mil e dezoito (15/05/2018). Eu, Antônio Josenilson Santos da Cruz, Servidor da Justiça Eleitoral, digitei e
conferi o presente Edital, que vai assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza da 17ª Zona Eleitoral

18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 21/2018
O Excelentíssimo Senhor EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS, MM. Juiz desta 18ª Zona Eleitoral,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista ao disposto
nos Art. 45, §7 do CE, Art. 17, § 1º e 18, § 5º da Res. n.º 21.538/03 do T.S.E. e Art. 5º da Res. n.º 05/2001-CRE.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos Partidos Políticos, Eleitores e demais interessados, que nesta data
fica afixada no local de costume do Cartório desta 18ª Zona Eleitoral, a lista de requerimentos DEFERIDOS de
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e SEGUNDA VIA referentes ao Lote 19/2018, desta 18ª Zona
Eleitoral, compreendendo os municípios de ANGICOS, AFONSO BEZERRA, FERNANDO PEDROZA e
SANTANA DO MATOS, para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste EDITAL, interpor
recurso nos termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º
6.996/82).
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, determinou S. Ex.ª a publicação do presente
Edital no Diário da Justiça eletrônico e no local público de costume deste Fórum Municipal.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos três dias do mês de maio do ano
de dois mil e dezoito (03.05.2018). Eu, __________, (Walbercy Alexandre de Albuquerque Costa), Chefe do
Cartório da 18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
Juiz da 18ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº 23/2018
O Excelentíssimo Senhor RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO, MM. Juiz em substituição desta 18ª
Zona Eleitoral, Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em
vista ao disposto nos Art. 45, §7 do CE, Art. 17, § 1º e 18, § 5º da Res. n.º 21.538/03 do T.S.E. e Art. 5º da Res.
n.º 05/2001-CRE.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos Partidos Políticos, Eleitores e demais interessados, que nesta data
fica afixada no local de costume do Cartório desta 18ª Zona Eleitoral, a lista de requerimentos DEFERIDOS de
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO referentes aos Lotes 17/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018,
23/2018 e 24/2018, desta 18ª Zona Eleitoral, compreendendo os municípios de ANGICOS, AFONSO BEZERRA,
FERNANDO PEDROZA e SANTANA DO MATOS, para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
publicação deste EDITAL, interpor recurso nos termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da Resolução 21.538/2003
– TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º 6.996/82).
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, determinou S. Ex.ª a publicação do presente
Edital no Diário da Justiça eletrônico e no local público de costume deste Fórum Municipal.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos quinze dias do mês de maio do
ano de dois mil e dezoito (15.05.2018). Eu, __________, (Walbercy Alexandre de Albuquerque Costa), Chefe do
Cartório da 18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral em substituição

20ª ZONA ELEITORAL
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EDITAIS

TITULOS DEFERIDOS
EDITAL Nº 020/2018
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 01 a 15 de maio de 2018, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo,
para, querendo, interpor recurso nos termos do que dispõe a Lei nº 6.996/82 – Arts. 7º e 8º e dos Arts. 17§ 1º e
18 § 5º da Resolução nº 21.538/2003 do TSE.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral, publicar o presente
Edital, que será afixado no lugar de costume bem como publicado no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Currais Novos/RN, aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezoito (2018). Eu, _________ Maria da Conceição Santos, Servidor(a) da Justiça Eleitoral, que o digitei e
subscrevi..
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 20ªZE/RN

21ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Protocolo nº 6022/2018
Assunto: Dispensa de Mesário
Interessado: DICKSON RAMON SANTOS DE ARAÚJO
IE nº 002826970982
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de pedido de dispensa de trabalho eleitoral formulado pelo eleitor DICKSON RAMON SANTOS DE
ARAÚJO, IE nº 002826970982, alegando em síntese que já vem trabalhando nas eleições desde 2008, porém
atualmente reside em Mossoró/RN, local onde trabalha e estuda, sendo distante para participar dos treinamentos
necessários para desempenhar a função.
Verifica-se a partir dos documentos apresentados e em consulta ao Sistema Elo que o requerente realmente já
atuou em outras eleições como 1º Mesário e Presidente de Mesa, assim como está matriculado em curso
superior na cidade de Mossoró/RN.
É o breve relatório, decido.
Constata-se a partir dos argumentos e documentos apresentados pelo eleitor, que realmente existem motivos
justos para isentá-lo do trabalho eleitoral. Além disso, ainda há tempo hábil para que esta Justiça especializada
nomeie, entre os eleitores existentes no cadastro eleitoral com domicílio na cidade de Florânia/RN, pessoas
aptas a desempenhar tal função, razão pela qual, no termos do art. 120, § 4º, do Código Eleitoral c/c art. 11,
Parágrafo único, da Resolução nº 23.372/2012, determino ao Cartório Eleitoral da 21ª Zona a retirada do eleitor
DICKSON RAMON SANTOS DE ARAÚJO, IE nº 002826970982, do cadastro de mesários ativos desta Zona
Eleitoral para atuar nas eleições 2018.
Registre-se, ainda, que o requerente fica desde já ciente sobre a possibilidade de eventual convocação futura
para o exercício da função de mesário, uma vez que em caso de necessidade da Justiça Eleitoral não servirá
esta decisão para exonerá-lo por prazo indeterminado, considerando que os motivos que fundamentaram o
presente despacho podem ser alterados ao longo do tempo, cabendo ao Juiz Eleitoral apreciar livremente os
motivos declinados pelo eleitor para dispensa do trabalho eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se o eleitor da presente decisão por meio de carta registrada ao endereço
declinado no requerimento como sendo da genitora, bem como para os endereços eletrônicos apresentados,
servindo a presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Anote-se a dispensa no sistema. Após as
providências, arquive-se com as cautelas legais.
Florânia/RN, 15 de maio de 2018.
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Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral da 21ª ZE
EDITAIS

E D I T A L N.º 019/2018
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL
(PRAZO 10 DIAS)
DE ORDEM do Dr. BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS, MM. Juiz Eleitoral desta 21ª Zona, Município de
Florânia, Estado do Rio Grande do Norte,
FAZ SABER, o eleitor abaixo relacionado, ou a quem interessar, que estão sendo INTIMADOS para tomar
ciência da instauração de processo de CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL, em razão de
duplicidade de inscrição, bem como de que após o último dia da publicação deste edital, abre-se o prazo de 05
(cinco) dias para apresentar manifestação. Alerta, ainda o MM. Juiz que a falta de manifestação PODERÁ
acarretar no CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ELEITORAL.
ELEITOR
Nº DO TÍTULO
MUNICÍPIO
GIORDANO BRUNO SOUZA DOS SANTOS
0211 0686 1600
FLORÂNIA
E para que se dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou o
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral deste juízo que fosse afixado o presente Edital em local de costume neste
Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do TRE/RN.
Dado e passado nesta cidade de Florânia/RN, aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2018 (15/05/2018). Eu,
____________, (Anna Christina Pisco Rocha da Silva), Analista Judiciário, Chefe de Cartório Eleitoral desta 21ª
Zona, DE ORDEM do MM Juiz Eleitoral, digitei e subscrevi.
Anna Christina Pisco Rocha da Silva
Chefe de Cartório Eleitoral

PORTARIAS

PORTARIA N° 01/2018 21ª ZE
Ementa: Delega competência para fiscalização de propaganda eleitoral no âmbito da 21ª ZE nas cidades de
Florânia, São Vicente e Tenente Laurentino Cruz nas Eleições Gerais de 2018, e determina outras providências.
O Excelentíssimo Sr. Dr. BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS, Juiz Eleitoral da 21ª Zona, no uso das
atribuições conferidas pela Resolução n. 23.551/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre
propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas
eleições,
CONSIDERANDO, o provimento n.º 13/2018-CRE/RN, de 08 de maio de 2018, que dispõe sobre as rotinas
relativas ao exercício do poder de polícia nas Eleições 2018 no âmbito do TRE/RN;
CONSIDERANDO a necessidade de coibir toda e qualquer irregularidade que venha a ocorrer ao longo do
período permitido para a veiculação da propaganda eleitoral, mediante a atuação da Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do direito de representação a ser exercido pelo Ministério Público Eleitoral e pelos demais legitimados;
CONSIDERANDO que, no exercício do poder de polícia, compete ao Juiz Eleitoral exercer a fiscalização sobre a
propaganda eleitoral, adotando as providências necessárias para coibir práticas ilegais, inclusive fazendo cessar
imediatamente qualquer abuso.
R E S O L V E:
Art. 1º - Delegar competência para fiscalizar propaganda eleitoral, no âmbito da 21ª Zona, aos seguintes
servidores: ANNA CHRISTINA PISCO ROCHA DA SILVA, pertencente ao Quadro Permanente de pessoal do
TRE-RN; SELMA LÚCIA GOMES DE MEDEIROS e JOSICLEIDE FRAGOSO DE ALBUQUERQUE, servidoras
requisitadas pelas Justiça Eleitoral.
Art. 2º - No uso da competência delegada, os servidores nomeados fiscais de propaganda eleitoral deverão
tomar as providências necessárias para coibir toda e qualquer propaganda em desacordo com a Legislação
Eleitoral em vigor, mediante supervisão do Juiz Eleitoral.
Art. 3º - Nas atividades relacionadas à fiscalização da propaganda eleitoral, a equipe poderá ter o apoio de
órgãos especializados, sendo proibidas ações executadas por estes sem o acompanhamento da Justiça
Eleitoral.
Art. 4º - A competência delegada na presente portaria não exclui o poder de fiscalização que compete ao
Ministério Público, Partidos, Coligações, Candidatos e demais cidadãos no gozo de seus direitos políticos.
Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral.
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Art. 6º - Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, 15 de maio de 2018.
BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
Juiz Eleitoral - 21ª ZE

23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 16/2018 ¿ 23ª ZE
De ordem do Senhor José Vieira de Figueredo Júnior, Juiz Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral
do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o nome de todos os
órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias,
a contar do término do prazo deste Edital, apresentar impugnação que deve ser feita em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período, nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
MUNICÍPIO
PARTIDO
RESPONSÁVEL/CARGO
JARDIM DO SERIDÓ
PR
JOSÉ DA NOITE DE MEDEIROS
JARDIM DO SERIDÓ
PSB
IRON LUCAS DE OLIVEIRA JUNIOR
OURO BRANCO
PSD
EURINETE DOS SANTOS SILVA
OURO BRANCO
PODE
PAULO DANTAS DA SILVA
TIMBAÚBA DOS BATISTAS
PT
GERALDO MANUEL DOS SANTOS
TIMBAÚBA DOS BATISTAS
SD
JOÃO BOSCO DA SILVA
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo de 03 (três)
dias para impugnação. Dado e passado neste município de Caicó, aos 14 dias do mês de maio, do ano de dois
mil e dezoito (14/05/2018). Eu, _______ Almerinda Roseane Almeida, Chefe do Cartório em substituição, digitei
e subscrevi o presente edital.
ALMERINDA ROSEANE ALMEIDA
Chefe do Cartório em substituição
EDITAL N.º 017/2018-JE
O M.M. Juiz Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral, JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JÚNIOR, no uso de suas atribuições
legais e conforme determina a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro), TORNA
PÚBLICA, a relação dos requerimentos de alistamentos, revisões, 2ª vias e transferências DEFERIDOS, nos
Municípios de Jardim do Seridó, Ouro Branco, Timbaúba dos Batistas e São Fernando, do período de
01/05/2018 a 15/05/2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou publicar este edital, com o prazo de 10 dias. Dado e
passado nesta cidade de Caicó/RN, no Cartório Eleitoral, aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezoito, (15/05/2018). Eu,____________(Almerinda Roseane Almeida), Chefe do Cartório da 23ª Zona Eleitoral
em substituição, digitei e subscrevi.
JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JÚNIOR
Juiz Eleitoral
ANEXO
Origem: ZE 23 Zona: 023 Municipio: 17116 - JARDIM DO SERIDÓ
Nome
Inscrição
ALEXSANDRA MEDEIROS DA SILVA
034929321600
ANA MARIA DA SILVA SANTOS
005580331619
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ANTONIO FELIZARDO DOS SANTOS
012223161660
ARTHUR ARAUJO DA SILVA DANTAS
025506071627
BETANIA DE MEDEIROS AZEVEDO
019139961694
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS
013942821643
DANIEL LUCIO MEDEIROS DE AZEVEDO
016245611600
DANIEL MICHAEL AZEVEDO DOS SANTOS
018627421600
DEVAILSON ALVES DE OLIVEIRA
014001061635
DIOGENES DE ARAUJO SANTIAGO
018625341678
EDMUNDO ARAUJO DE OLIVEIRA
025461401201
EDVANEIDE GALDINO MACEDO
031756671600
EIKE SILVA DO NASCIMENTO
034929841635
ELISANGELA AZEVEDO DOS SANTOS
013992221686
ERIVALDO SANTOS DE AZEVEDO
018035091643
ERONIDES PEREIRA
117038670299
FABIO OLIVEIRA DE AZEVEDO
024711671651
FELIPE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA FONSECA 034929181651
FRANCENILSON GUILHERME DE MEDEIROS
002661631627
FRANCIANO DE AZEVEDO SANTOS
025648111600
FRANCIELMA MARIA DA SILVA SANTOS
025526171600
FRANCINILDO PACIFICO DA SILVA
021661111619
FRANCISCA CAMILA DE SOUSA AZEVEDO
027013101635
FRANCISCA JOANA DA CUNHA
012226761694
GABRIEL RUAN RIBEIRO DA SILVA
034929521651
GENUZIA AZEVEDO SANTOS
019139821694
GEORGIA CARLA MORAES DA FONSECA
012225301643
GERALDO DIAS DE AZEVEDO NETO
025483221660
GILLIARD SANTOS
031754321651
INES SANTOS DA FONSECA
005628461660
INGRIDY FERNANDA DE ARAUJO FERREIRA
034651611260
JEAN GERALDO MARTINS DANTAS
012224331627
JOECE SANTOS DA FONSECA DE SOUZA
034929251686
JORDANIA FEREIRA DE MEDEIROS
034929541619
JOSE MARCOS DE AZEVEDO
016245991678
JOSIMAR OLIVEIRA TEIXEIRA
115714140264
JUSSARA LIDIA MEDEIROS
011258641600
LEANDRO BARBOSA DA SILVA
021826321635
LORIETE DE OLIVEIRA MORAIS
023917821627
MANOEL BATISTA SOBRINHO NETO
034929451627
MARCIA MARIA FELIX
028879681660
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS
005667111694
MARIA APARECIDA DA FONSECA
011258401635
MARIA DA GUIA AZEVEDO DA SILVA
030514701635
MARIA ISABEL DO NASCIMENTO
013992121600
MARIA LUIZA TEIXEIRA DE CASTRO NOBREGA 034930141600
MARIANA ALMIRA MACENA
013988811660
MATEUS DE MELO GONÇALVES
034929921643
MATHEUS JOSE AZEVEDO DA CUNHA
034929801600
MATHEUS SOARES DE ARAUJO
034929241600
MILVIA ARAUJO DA SILVA
005670711635
RAIMUNDO CLOVIS DE MEDEIROS
032119681627
RAINERIO PACHECO DA SILVA
012224461643
RAYANE KARLA AZEVEDO DE ARAUJO
034929461600
RAYLLA ELLEN COSTA DA SILVA
034929201678
RENIZE KAREN MACEDO DE OLIVEIRA
034929341678
ROSA REGINA ARAUJO SILVA DE AZEVEDO
013992111627
SAFYRAH KELLY DOS SANTOS
034929821678
THIAGO MEDEIROS DE LIMA
034929831651
VANESSA MARIA DA SILVA
034929491651
VANUBIA AZEVEDO DE SOUZA
018034801627
WENDELL AVNNER AZEVEDO DE OLIVEIRA
027009341635
YHONARA APARECIDA AZEVEDO DE MEDEIROS 034929331694
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Nome
ADERALDO JOAQUIM DE ARAUJO
AILANE SHIRLEY DE MEDEIROS SILVA MENEZES
ARISTIDES GONCALVES DE SOUZA NETO
ARTUR SAMUEL DA SILVA SOUSA
CÍCERO EDIVAN LIMA DA SILVA
DANIEL MATHEUS DA FONSECA LUCENA
DENIJANE KEYLHA DA SILVA
EDNILDO AZEVEDO DE ARAUJO
FERNANDA KETLEN MEDEIROS DA COSTA SILVA
JAILMA MARIA DE ARAUJO SANTOS
JOAILSON DOS SANTOS
JOSE DENIS AZEVEDO MOURA
LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA
MARCELO ELIANDRO SANTOS DE LUCENA
MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO
MARIA DE FATIMA COSTA ARAUJO
NAIARA OLIVEIRA DE MEDEIROS
PAULO SALIM LUCENA DE MENEZES
PEDRO LUCENA DA COSTA
RITA DE ARAUJO COUTINHO
ROSEANI AZEVEDO MARTINS DE OLIVEIRA
SIMONE GRACIELI DA COSTA SILVA
SUELY DA SILVA PEREIRA
UIARA COSTA DE SENA
VICTOR HUGO DINIZ CARNEIRO
WASHINGTON DE ALMEIDA MEDEIROS

Inscrição
012229811643
025032611651
020368831660
032117421660
034929751643
031755811600
019140711619
012228421678
034929761627
019143981627
005681551635
034929901686
032119841643
018628391678
005693691619
014003581694
030516191660
017852462038
013994991694
005697741635
014000231678
024501341643
027015921600
021428011686
025601971600
022099441210

Origem: ZE 23 Zona: 023 Municipio: 18350 - SÃO FERNANDO
Nome
Inscrição
ADAUTO MEDEIROS
005673821686
ANA CECILIA DE MEDEIROS SILVA
034929881660
ANA CLARA RIBEIRO DE MEDEIROS
034929601660
ANA SANTANA DA SILVA
034929681619
ANA VITORIA DA SILVA MEDEIROS
034929131643
ANTONIO LAURENTINO DA SILVA NETO
017639401694
BERTRAND BRITO DE ARAUJO
005881241627
BRENNA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO
034929301643
CARLOS ALBERTO AZEVEDO DANTAS
017631111643
CICERO ROMAO DA FONSECA
009281921643
DALVINA MARIA DE ARAUJO
118026410302
DENIS LINS DE MEDEIROS SANTOS
034929621627
DOUGLAS LINS DE MEDEIROS SANTOS
034929641694
ELOISA CARLA SOUSA SILVA
034930071686
EMILY VICTORIA MEDEIROS ALVES
034929991619
ÉRICA PATRÍCIA LIRA SANTOS
028274931686
FERNANDA ARAUJO DA SILVA
029195421600
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
014049921694
FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO
006017611643
GERSON BRENDER JUSTINO DA SILVA
034929371619
HAYRLLA GISELE MAIA SALDANHA
034929561686
HELDER ERNANDO DE BRITO MEIRA
034930131627
IAGO SANTOS DA SILVA
034930121643
IGOR EDUARDO DANTAS
034929631600
ISABELA CRISTINA DE ARAUJO
034929361635
ISAYANA NOGUEIRA MONTEIRO
034929351651
IVALDO DANTAS DE ARAUJO
013340101678
IVANIA DA SILVA SARAIVA
032994031660
JEFERSON VICTOR DE ARAUJO
034929211651
JOAO BATISTA DA SILVA
011616391635
JOAO PEDRO COSTA DE MEDEIROS
034930011694
JOAO PEDRO DA SILVA MEDEIROS
034929591627
JOSE CARLOS DE MEDEIROS JUNIOR
022565241686
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JOSE LEANDRO DE SOUZA
JOSE SERVULO DE MEDEIROS
JOSEILTON TAVARES DOS SANTOS
JULIO CESAR DOS SANTOS
LINDALVA XAVIER DOS SANTOS
LUCAS EDUARDO ALVES BRITO DE ARAÚJO
LUCIANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
LUIRANA DOS SANTOS RIBEIRO
LUIS EDUARDO LOPES
LUIS GUSTAVO ALVES BRITO DE ARAUJO
MACICLEIDE INGRID DE ARAUJO
MARIA APARECIDA DE LIMA
MARIA DE FATIMA DRIELLY GARCIA PEREIRA
MARIA GORETHI DOS SANTOS
MARILIA SANTOS DA SILVA
MILENA MAYARA SANTOS MENINO
MYRELE CAMILA DA SILVA
PALOMA ARAUJO DE BRITO
PAULA MARTINS DOS SANTOS
PAULO CESAR ANUNCIADO DA SILVA
RAFAELA CRISTINA FAUSTINO DE QUEIROZ
RAQUEL RAYANE SANTOS DE ARAUJO
RHUAN PABLO ARMSTRONG KENNEDY DOS SANTOS
ROSÂNGELA MARIA DOS SANTOS
RYANCARLOS DANTAS DE MEDEIROS
SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS
SAMYA DANTAS SIMOES
SANDY JANNE DOS SANTOS FELIX
SARAH FERNANDA MAIA DA SILVA
SAYONARA FABRICIA MAIA DA SILVA
TALIA MONIQUE DE ARAÚJO BARBOSA
TAMMY KALINA COSTA DA SILVA
THAMIRES PEREIRA VASCONCELOS
UIRATAN BRUNO DA SILVA SALDANHA
VALMIR ALVES DOS SANTOS
VERONICA MARIA DA SILVA
WDSON HUGO SANTOS FAUSTINO
WYLIANNE DO PATROCINIO DE ARAUJO MAIA

005866231651
034929471694
034929431660
034187071635
026999661686
034929221635
034929261660
034929271643
034930041635
034929231619
034929531635
024326071600
034929381600
018204581694
034929701635
034929411600
034929661651
032997921627
034929511678
034930061600
034929781694
034929401619
034929651678
034929121660
034929171678
034929141627
034929191635
034929871686
034930031651
034930001600
034126661600
038726441201
034929161694
034929421686
009294211600
034930021678
034929581643
034929311627

Origem: ZE 23 Zona: 023 Municipio: 18830 - TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Nome
Inscrição
ALESSANDRO BRITO DA SILVA
034929771600
ANDREZA APARECIDA FERNANDES PEREIRA
034929481678
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO QUEIROZ
034929981635
CAMILA YSLA DA SILVA MARIZ
034929611643
ERICK MELO ALVES
034930091643
ERIKA DOS SANTOS SOARES
034930111660
GABRIEL DA SILVA MATIAS DE SOUZA
034929691600
GUILHERMINA KEILA LUCENA SANTOS
034929281627
HEITOR MONTEIRO DINIZ
034929951694
HERIELLY EVILA BEZERRA DA SILVA
034929721600
IASMIM KELLEN DINIZ SANTOS
034929501694
IGOR TADEU DE ARAUJO ALVES
034929441643
JOSE AFONSO DE BRITO LINS
034929861600
LEANDRA ALVES DA SILVA
034929971651
LECINALDO ROUSEMBERG DA CRUZ MOURA
034929791678
LILIANE DOS SANTOS SOARES
034929931627
LISANDRA MARTA DE ARAUJO
034930101686
LUCAS MEDEIROS RODRIGUES
034929391686
MARIA APARECIDA VITORIA MONTEIRO BATISTA
034929741660
MARIA CLARA ABDIAS SOUZA DA SILVA
034930051619
MARIA FERNANDA DE ARAUJO SILVA
034929911660
PEDRO AUGUSTO BATISTA DE ARAUJO
034929151600
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RENATA BATISTA DANTAS
RONIE PEREIRA DE MEDEIROS
VALERIA TEIXEIRA DE ARAUJO MELO
VINICIUS DA SILVA DINIZ
WALTER GOMES DO NASCIMENTO
WEMILLY MONIQUE FERREIRA SANTOS
WERNNER HANANI DE ARAUJO PEREIRA
YANDRA SANTANA BATISTA DE OLIVEIRA
YARA VANESSA DE MELO MEDEIROS
YASMIM RADIJA DE ANDRADE ALVES

034187671678
030104361600
034929891643
034930081660
034929851619
034929941600
034929961678
034929731686
034929711619
034929291600
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27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 018/2018
De ordem do Dr. Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes, Juiz Eleitoral em Substituição da 27ªZE, na forma
da Lei etc.
FAÇO SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra neste Cartório
Eleitoral, a relação de títulos impressos e DEFERIDOS (Alistamento, Revisão e Transferência) emitidos através
do sistema ELO, processados no período de 30/04/2018 a 04/05/2018 todos pertencentes a esta 27a Zona,
podendo qualquer delegado de partido político, nos termos da Resolução n.º 21.538/03, recorrer ao Tribunal
Regional Eleitoral, do deferimento do alistamento, revisão e transferência, no prazo de 10 (dez) dias, a contar
desta publicação.
E para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital e publicar no DJE do TRE/RN.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 27a Zona, aos quatorze dias do mês de maio de 2018 (14/05/2018).
Eu, _______________, (Mariana Nelson de Araújo), Chefe de Cartório da 27ªZE, digitei e conferi o presente
edital.
MARIANA NELSON DE ARAÚJO
Chefe de Cartório da 27ªZE
EDITAL N.º 019/2018
De ordem do Dr. Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes, Juiz Eleitoral em Substituição da 27ªZE, na forma
da Lei etc.
FAÇO SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra neste Cartório
Eleitoral, a relação de títulos impressos e DEFERIDOS (Alistamento, Revisão e Transferência) emitidos através
do sistema ELO, processados no período de 07/05/2018 a 09/05/2018 todos pertencentes a esta 27a Zona,
podendo qualquer delegado de partido político, nos termos da Resolução n.º 21.538/03, recorrer ao Tribunal
Regional Eleitoral, do deferimento do alistamento, revisão e transferência, no prazo de 10 (dez) dias, a contar
desta publicação.
E para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital e publicar no DJE do TRE/RN.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 27a Zona, aos quatorze dias do mês de maio de 2018 (14/05/2018).
Eu, _______________, (Mariana Nelson de Araújo), Chefe de Cartório da 27ªZE, digitei e conferi o presente
edital.
MARIANA NELSON DE ARAÚJO
Chefe de Cartório da 27ªZE

29ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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PRESTAÇÕES DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO Nº:528-24.2016.6.20.0029
PROTOCOLO Nº 75.913/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : ROMEU RODRIGUES JUNIOR - 40223 - VEREADOR - ASSÚ
CNPJ
: 25.511.425/0001-96
Nº CONTROLE: 402231316039RN0198697
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 19:49:18
DATA GERAÇÃO: 19/03/2018 às 15:48:44
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ADVOGADO: BEL. RENATO AUGUSTO SOARES SOUZA LOPES – OAB/RN 6146
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, tendo em vista que considerou que a(s)
falha(s) indicada(s) no parecer comprometem a regularidade das contas (fls. 62/62v).
Na análise do Cartório Eleitoral, foram identificadas as seguintes falhas:
“4.1.
Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do
registro de candidatura, revelando indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art.
14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
CARGO
PATRIMÔNIO DECLARADO RECURSOS
PRÓPRIOS DIFERENÇA (R$)
NO CAND (R$)
NA PC (R$)
Vereador
0,00
1.014,70
1.014,70
A falha indicada neste ponto é grave, pois representa o desconhecimento da origem do recurso utilizado, tendo
aptidão para provocar a desaprovação das contas.
Devendo-se destacar que foi oportunizado ao candidato esclarecer a origem dos recursos e o mesmo
permaneceu omisso neste ponto.”
“5.1.
O art. 32 da Resolução n.º 23.463/2015 tem o seguinte teor:
“Art. 32. Os gastos eleitorais de natureza financeira só podem ser efetuados por meio de cheque nominal ou
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvadas as despesas de pequeno
valor previstas no art. 33 e o disposto no § 4º do art. 7º.”
Entretanto, não há prova de que o citado dispositivo foi obedecido em relação à nota fiscal n.º 85 (valor R$
850,00), emitida por A. P. da Silva Impressão Digital – ME.
Às fls. 32 consta um comprovante de guia de retirada de R$ 850,00, tendo o saque sido realizado por Romeu
Rodrigues Junior e, às fls. 33, consta um recibo emitido por A. P. da Silva Impressão Digital – ME, sugerindo que
o pagamento foi realizado mediante a entrega do valor em dinheiro.
Não consta nos autos prova da origem do valor utilizado para o pagamento da Nota Fiscal 85, tendo o candidato
descumprido o disposto no art. 32 acima transcrito.
A falha indicada neste item configura omissão de recurso, na medida em que não foi demonstrada a origem dos
recursos para o pagamento da despesa.
Devendo-se destacar que foi oportunizado ao candidato esclarecer a origem dos recursos e o mesmo
permaneceu omisso neste ponto.”
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas (fls. 63).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A irregularidade descrita no item 4.1 configura recebimento de recursos de origem não identificada, uma vez
que os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por
ocasião do registro de candidatura, tendo esta falha aptidão para provocar a desaprovação das contas,
conforme decisão destacada a seguir.
ELEIÇÕES 2O16. RECURSO ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. EFEITO DEVOLUTIVO E
PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA CAUSA PARA NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. FALHA QUE COMPROMETE A REGULARIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I - A despeito do fato de o parecer do Parquet eleitoral que atua no segundo grau de jurisdição ter indicado
as três reguíaridades suscitadas no Relatório Conclusivo como fundamentos para a manutenção da sentença,
somente a irregularidade indicada no Relatório Preliminar, única que é objeto do recurso, vai ser analisada,
seja para preservar o efeito-devolutivo do recurso, seja para não gerar reformado in pejus.
II - A irregularidade atinente ao recebimento de recursos de origem não identificada consubstanciado no fato
de que os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por
ocasião do registro não enseja a não prestação das contas, mas a sua desaprovação.
Inteligência do §1° do art. 68, da Resolução TSE n. 23.463/2015. Precedentes.
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III - Em última ratio, mister salientar que, no bojo de prestação de contas, é inviável a juntada de documentos a
destempo, desde que haja intimação específica para sanar as irregularidades porventura apontadas.
Precedentes do TSE.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RE-Recurso Eleitoral nº 49723 - Maués/AM, Acórdão nº 159 de 04/07/2017, Relator(a) JOÃO DE JESUS
ABDALA SIMÕES, Publicação: DJEAM - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 127, Data 10/07/2017, Página 8).
No que tange a falha indicada no item 5.1, temos que trata-se de descumprimento ao previsto no art. 32 da
Resolução TSE nº 23.463/2015, tendo aptidão para desaprovar a prestação de contas do candidato. Nesse
sentido, destaco o julgado a seguir:
Recurso Eleitoral. Prestação de Contas. Vereador não eleito. Eleições 2016. Desaprovação das contas.
Inobservância dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.463/2015/TSE.
Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes
da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha em confronto
com notas fiscais eletrônicas.
Cheques emitidos não eram nominais, portanto, em desacordo com o art. 32 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Falhas essas graves que comprometem a confiabilidade das contas. Não aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso a que se nega provimento. Desaprovação das contas.
(RE - RECURSO ELEITORAL n 68-38.2016.6.13.0027 - Belo Horizonte/MG, ACÓRDÃO de 14/12/2017,
Relator(a) RICARDO TORRES OLIVEIRA, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
29/01/2018)
Torna-se importante observar que foi dada oportunidade para o(a) candidato (a) sanar a(s) falha(s) indicada(s)
nesta Prestação de Contas. Entretanto, o(a) mesmo(a) permaneceu inerte.
Em relação aos indícios de irregularidades de protocolo n.º 14.195/2017, tendo em vista as informações contidas
nos autos e que o Ministério Público Eleitoral não solicitou a adoção de nenhuma providência, considero que
foram prestados os devidos esclarecimentos e que os mesmos não acarretam falhas à prestação de contas do
candidato.
Diante de todo o exposto, considerando que as falhas graves acima indicadas comprometem a regularidade das
presentes contas, em consonância com o Parecer Conclusivo do Cartório Eleitoral e com o Parecer do Ministério
Público, JULGO DESAPROVADA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Encaminhe-se cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, conforme determinado no art. 74 da Resolução n.º 23463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Assu/RN, 15 de maio de 2018.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO
09.2016.6.20.0029

Nº:

529-

PROTOCOLO Nº 75.914/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL
DE 2016.
PRESTADOR : ROMILDO ARAUJO DA SILVA - 19000 - VEREADOR - AÇU
CNPJ
: 25.812.048/0001-25
Nº CONTROLE: 190001316039RN7637017
DATA ENTREGA: 13/09/2017 às DATA GERAÇÃO: 20/03/2018 às 09:07:40
14:26:36
PARTIDO POLÍTICO: PTN
ADVOGADO: JOÃO DA CRUZ FONSECA SANTOS (OAB/RN 12231)
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, tendo em vista que considerou que a(s)
falha(s) indicada(s) no parecer comprometem a regularidade das contas (fls. 36/37).
Na análise do Cartório Eleitoral, foram identificadas as seguintes falhas:
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“4.7.
Consta no Recibo Eleitoral n.º 19000.13.16039.RN.000001.E que a doação de R$ 710,00 foi realizada
pelo próprio candidato. Entretanto, no extrato bancário, consta que o valor foi doador por Roberto Araújo da
Silva.
O candidato afirma em sua manifestação que ele próprio doou o valor de R$ 710,00, mas que o depósito foi
realizada por seu irmão, o Sr. Roberto Araújo da Silva.
Entretanto, tal alegação não supre a falha identificada, posto que, caso a forma pela qual o candidato afirma que
foi realizado o depósito fosse aceita, tal prática facilitaria depósito de recurso de origem desconhecida. Não
estando comprovada a origem do recurso e considerando a gravidade de tal falha, conclui este examinador
que a mesma é apta para desaprovar a presente prestação de contas.”
“5.2. Não foi possível relacionar as emissões e compensações dos cheques 900001 e 900002 com as despesas
referentes as Notas Fiscais nº 222 (valor: R$ 350,00) e 38 (valor: R$ 360,00).
Foram feitos os devidos esclarecimentos em relação ao Cheque 900001.
Entretanto, não foi devidamente esclarecida a situação Cheque 900002, posto que, conforme o art. 32 da
Resolução n.º 23463/2015, os gastos eleitorais de natureza financeira só podem ser efetuados por meio de
cheque nominal ou transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, sendo que não ficou
demonstrado a obediência a tal artigo. Assim, não ficou demonstrado a origem do recurso para o pagamento da
despesa referente a Nota Fiscal 38, bem como não ficou demonstrado qual despesa foi paga pelo Cheque
900002, constituindo esta uma falha grave que possui aptidão para desaprovar as contas do candidato.”
“6.14. Confronto de informações prévias relativas às despesas
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações
voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
VALOR (R$)¹
%²
01/09/2016 16.106.104/0001MATTEUS LEITE DE 18
200,00
28,17
15
MESQUITA
08575745409
13/09/2016 052.155.304-08
1031
150,00
21,13
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
O candidato apresentou as Notas Fiscais n.º 18 e 1031, não tendo apresentado prova de que realizou o
pagamento desta despesa. Assim, ou o candidato omitiu os recursos pelas quais efetuou o pagamento das
despesas ou não seguiu o procedimento para assunção de dívida pelo partido político.
Por fim destaca-se que tais despesas não constam no Extrato da Prestação de Contas Final como dívida de
campanha e que não foram apresentados: a autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de
assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de
pagamento e quitação.“
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas (fls. 38).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Em relação ao item 4.7, temos que o depósito de valor identificado no extrato bancário em nome de pessoa
diversa da que consta no recibo eleitoral, não é capaz de comprovar a doação irregular, conforme observa-se no
julgado abaixo.
Recurso Eleitoral. Prestação de Contas. Eleições 2016. PREFEITA E VICE-PREFEITO ELEITOS.
DESAPROVAÇÃO.
Descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha. Ausência de informações
sobre doações e gastos na prestação de contas parcial. Doações em valor superior a R$ 1.064,00 sem emissão
de recibos eleitorais, feitas por meio de depósitos em dinheiro e efetuadas após a data das eleições. Recibos
eleitorais sem assinatura dos doadores. Doações sem demonstração da capacidade econômica dos
doadores. R$146.100,00 foram arrecadados em desacordo com o art. 18, § 1º, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Recursos de origem não identificada no valor de R$31.000,00. Alegação de comprovação da origem. Recursos
próprios no valor de R$20.000,00 comprovados por recibo e extrato bancário da conta de origem. Doação de
terceiro no valor de R$11.000,00 em relação à qual há divergência do nome do doador no comprovante de
depósito e aquele declarado no recibo eleitoral. Origem do recurso não comprovada.
Alegação da recorrente de confusão e contradição na sentença, que teria afastado parte do RONI na
fundamentação e ao final deixado de determinar recolhimento, o que significaria o afastamento in totum da
irregularidade.
Equívoco da recorrente de interpretação da fundamentação, na qual resta claro o reconhecimento de
RONI novalor de R$11.000,00.
Inexistência de determinação, no dispositivo, para recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. Omissão
que, embora impassível de ser sanada em função da non reformatio in pejus, não compromete a
inteligibilidade dos fundamentos adotados para a desaprovação das contas, dentre os quais o reconhecimento
de RONI no montante referido.
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Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância em
benefício dos candidatos. Falhas graves e não sanadas que comprometem a prestação de contas.
Recurso a que se nega provimento, para manter a sentença de desaprovação das contas.
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 242-65.2016.613.0312 - Santa Luzia/MG, Acórdão de 11/09/2017, Relator(a)
RICARDO TORRES OLIVEIRA, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 27/09/2017).
No que tange a falha indicada no item 5.2, temos que trata-se de descumprimento ao previsto no art. 32 da
Resolução TSE nº 23.463/2015, tendo aptidão para desaprovar a prestação de contas do candidato. Nesse
sentido, destaco o julgado a seguir:
Recurso Eleitoral. Prestação de Contas. Vereador não eleito. Eleições 2016. Desaprovação das contas.
Inobservância dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.463/2015/TSE.
Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes
da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha em confronto
com notas fiscais eletrônicas.
Cheques emitidos não eram nominais, portanto, em desacordo com o art. 32 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Falhas essas graves que comprometem a confiabilidade das contas. Não aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso a que se nega provimento. Desaprovação das contas.
(RE - RECURSO ELEITORAL n 68-38.2016.6.13.0027 - Belo Horizonte/MG, ACÓRDÃO de 14/12/2017,
Relator(a) RICARDO TORRES OLIVEIRA, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
29/01/2018)
Por fim, a falha indicada no item 6.14 refere-se a omissões de receitas e despesas.
Acontece que a omissão de receitas ou de despesas em prestação de contas, por si só, é considerada vício que
impede o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
No sentido do acima exposto, vamos observar os julgados a seguir.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Não há omissão no acórdão regional, tampouco violação aos arts. 275, II, 4°, do Código Eleitoral e 5°, XXXV,
LIV e LV, da CF/88, quando o Tribunal Regional manifesta-se cuidadosamente sobre os vícios encontrados na
prestação de contas.
2. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não cabe inovação de tese defensiva em embargos de
declaração.
3. A omissão de despesas em prestação de contas é vício que impede o efetivo controle das contas pela Justiça
Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
4. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois, para se chegar à conclusão de que os gastos
omitidos foram insignificantes no contexto dos recursos movimentados na campanha, seria necessário examinar
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. In casu, não se constataram erros formais ou materiais, mas, sim, duas omissões de despesas.
6. Agravo regimental não provido.
(TSE - RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 80725 - TERESINA – PI, Acórdão
de 23/06/2015, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
189, Data 05/10/2015, Página 138)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS - TRÂNSITO DE RECURSOS FORA DA CONTA BANCÁRIA - EMISSÃO
EXTEMPORÂNEA DE RECIBOS ELEITORAIS - IRREGULARIDADES GRAVE E INSANÁVEIS INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A omissão de despesas e receitas na prestação de contas, evidenciando o trânsito de recursos financeiros
fora da conta bancária de campanha, constitui falha de natureza grave e insanável, afrontando o art. 3º. III e art
12 da Res. TSE nº 23.406/2014.
2. Ainda, a emissão extemporânea de recibos eleitorais, maiormente após a prestação de contas finais, também
constitui falha de natureza gravosa, atraindo a pecha da insanabilidade, seguindo os precedentes desta Corte.
3. Tendo em vista a miríade de irregularidades nas contas do requerente, todas de natureza incorrigível, não
sendo viável, por seu turno, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.
(TRE/RN, PC - PRESTACAO DE CONTAS n 895-09.2014.620.0000 - Natal/RN, ACÓRDÃO n 301/2015
de 14/07/2015, Relator(a) VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 15/07/2015, Página 03)
Diante de todo o exposto, considerando que as falhas graves acima indicadas comprometem a regularidade das
presentes contas, em consonância com o Parecer Conclusivo do Cartório Eleitoral e com o Parecer do Ministério
Público, JULGO DESAPROVADA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Encaminhe-se cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, conforme determinado no art. 74 da Resolução n.º 23463/2015.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Assu/RN, 15 de maio de 2018.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO
33.2016.6.20.0029

Nº:

508-

PROTOCOLO Nº 75.893/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL
DE 2016.
PRESTADOR : JOSE ARNOBIO DE ABREU JUNIOR - 15222 - VEREADOR
- ASSU
CNPJ
: 25.798.384/0001-60
Nº CONTROLE: 152221316039RN1794307
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às DATA GERAÇÃO: 12/03/2018 às 15:08:06
17:10:17
PARTIDO POLÍTICO: PMDB
ADVOGADO: TIAGO JONATAS SILVA MOREIRA (OAB/RN n.º 10338)
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, tendo em vista que considerou que a(s)
falha(s) indicada(s) no parecer comprometem a regularidade das contas (fls. 165/165v).
Na análise do Cartório Eleitoral, foi identificada a seguinte falha:
“6.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
6.7.
Existe cessão de um veículo de placas OJT 3520 (fls. 61/62), sem o correspondente registro de
despesa com motorista, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o art. 48,
I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
A falha indicada neste ponto representa omissão de receita e despesa, tendo aptidão para provocar a
desaprovação das contas.
6.14.
Confronto de informações prévias relativas às despesas
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações
voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
VALOR (R$)¹
%²
09/09/2016 075.281.364-17
986
150,00
1,89
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
A falha indicada neste ponto representa omissão de receita e despesa, tendo aptidão para provocar a
desaprovação das contas.”
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas (fls. 166).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
As falhas indicadas nos itens 6.7 e 6.14 refere-se a omissões de receitas e despesas.
Acontece que a omissão de receitas ou de despesas em prestação de contas, por si só, é considerada vício que
impede o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
No sentido do acima exposto, vamos observar os julgados a seguir.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Não há omissão no acórdão regional, tampouco violação aos arts. 275, II, 4°, do Código Eleitoral e 5°, XXXV,
LIV e LV, da CF/88, quando o Tribunal Regional manifesta-se cuidadosamente sobre os vícios encontrados na
prestação de contas.
2. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não cabe inovação de tese defensiva em embargos de
declaração.
3. A omissão de despesas em prestação de contas é vício que impede o efetivo controle das contas pela Justiça
Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
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4. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois, para se chegar à conclusão de que os gastos
omitidos foram insignificantes no contexto dos recursos movimentados na campanha, seria necessário examinar
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. In casu, não se constataram erros formais ou materiais, mas, sim, duas omissões de despesas.
6. Agravo regimental não provido.
(TSE - RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 80725 - TERESINA – PI, Acórdão
de 23/06/2015, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
189, Data 05/10/2015, Página 138)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS - TRÂNSITO DE RECURSOS FORA DA CONTA BANCÁRIA - EMISSÃO
EXTEMPORÂNEA DE RECIBOS ELEITORAIS - IRREGULARIDADES GRAVE E INSANÁVEIS INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A omissão de despesas e receitas na prestação de contas, evidenciando o trânsito de recursos financeiros
fora da conta bancária de campanha, constitui falha de natureza grave e insanável, afrontando o art. 3º. III e art
12 da Res. TSE nº 23.406/2014.
2. Ainda, a emissão extemporânea de recibos eleitorais, maiormente após a prestação de contas finais, também
constitui falha de natureza gravosa, atraindo a pecha da insanabilidade, seguindo os precedentes desta Corte.
3. Tendo em vista a miríade de irregularidades nas contas do requerente, todas de natureza incorrigível, não
sendo viável, por seu turno, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.
(TRE/RN, PC - PRESTACAO DE CONTAS n 895-09.2014.620.0000 - Natal/RN, ACÓRDÃO n 301/2015
de 14/07/2015, Relator(a) VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 15/07/2015, Página 03)
Torna-se importante observar que foi dada oportunidade para o(a) candidato (a) sanar a(s) falha(s) indicada(s)
nesta Prestação de Contas. Entretanto, o(a) mesmo(a) permaneceu inerte.
Em relação aos indícios de irregularidades de protocolo n.º 13.853/2017, tendo em vista as informações contidas
nos autos e que o Ministério Público Eleitoral não solicitou a adoção de nenhuma providência, considero que
foram prestados os devidos esclarecimentos e que os mesmos não acarretam falhas à prestação de contas do
candidato.
Por outro lado, considerando a possibilidade de ter ocorrido o recebimento irregular do Bolsa Família, determino
o envio de cópia dos autos dos indícios de irregularidades de protocolo n.º 13.853/2017 ao Ministério Público
Federal para adoção das medidas que entender cabíveis.
Diante de todo o exposto, considerando que as falhas graves acima indicadas comprometem a regularidade das
presentes contas, em consonância com o Parecer Conclusivo do Cartório Eleitoral e com o Parecer do Ministério
Público, JULGO DESAPROVADA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Encaminhe-se cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, conforme determinado no art. 74 da Resolução n.º 23463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Assu/RN, 15 de maio de 2018.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO
32.2016.6.20.0029

Nº:

521-

PROTOCOLO Nº 75.906/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL
DE 2016.
PRESTADOR : PATRÍCIA MAYRA BEZERRA COSTA SILVA - 20000 VEREADOR - ASSÚ
CNPJ
: 25.801.922/0001-29
Nº CONTROLE: 200001316039RN2248771
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às DATA GERAÇÃO: 20/03/2018 às 09:41:47
15:24:09
PARTIDO POLÍTICO: PSC
ADVOGADO: JOÃO DA CRUZ FONSECA SANTOS (OAB/RN 12231)
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, tendo em vista que considerou que a(s)
falha(s) indicada(s) no parecer comprometem a regularidade das contas (fls. 75/75v).
Na análise do Cartório Eleitoral, foi identificada a seguinte falha:
“6.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
6.14.
Confronto de informações prévias relativas às despesas
6.14.
Confronto de informações prévias relativas às despesas
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações
voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
VALOR (R$)¹
%²
13/09/2016 052.155.304-08
1018
150,00
8,73
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
A candidata apresentou a Notas Fiscal n.º 1018, não tendo apresentado prova de que realizou o pagamento
desta despesa. Assim, ou a candidata omitiu os recursos pelos quais efetuou o pagamento das despesas ou não
seguiu o procedimento para assunção de dívida pelo partido político.
Por fim destaca-se que tal despesa não constam no Extrato da Prestação de Contas Final como dívida de
campanha e que não foi apresentado: a autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de
assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de
pagamento e quitação.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas (fls. 76).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A falha indicada no item 6.14 refere-se a omissão de receita e despesa.
Acontece que a omissão de receitas ou de despesas em prestação de contas, por si só, é considerada vício que
impede o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
No sentido do acima exposto, vamos observar os julgados a seguir.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Não há omissão no acórdão regional, tampouco violação aos arts. 275, II, 4°, do Código Eleitoral e 5°, XXXV,
LIV e LV, da CF/88, quando o Tribunal Regional manifesta-se cuidadosamente sobre os vícios encontrados na
prestação de contas.
2. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não cabe inovação de tese defensiva em embargos de
declaração.
3. A omissão de despesas em prestação de contas é vício que impede o efetivo controle das contas pela Justiça
Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
4. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois, para se chegar à conclusão de que os gastos
omitidos foram insignificantes no contexto dos recursos movimentados na campanha, seria necessário examinar
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. In casu, não se constataram erros formais ou materiais, mas, sim, duas omissões de despesas.
6. Agravo regimental não provido.
(TSE - RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 80725 - TERESINA – PI, Acórdão
de 23/06/2015, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
189, Data 05/10/2015, Página 138)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS - TRÂNSITO DE RECURSOS FORA DA CONTA BANCÁRIA - EMISSÃO
EXTEMPORÂNEA DE RECIBOS ELEITORAIS - IRREGULARIDADES GRAVE E INSANÁVEIS INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A omissão de despesas e receitas na prestação de contas, evidenciando o trânsito de recursos financeiros
fora da conta bancária de campanha, constitui falha de natureza grave e insanável, afrontando o art. 3º. III e art
12 da Res. TSE nº 23.406/2014.
2. Ainda, a emissão extemporânea de recibos eleitorais, maiormente após a prestação de contas finais, também
constitui falha de natureza gravosa, atraindo a pecha da insanabilidade, seguindo os precedentes desta Corte.
3. Tendo em vista a miríade de irregularidades nas contas do requerente, todas de natureza incorrigível, não
sendo viável, por seu turno, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.
(TRE/RN, PC - PRESTACAO DE CONTAS n 895-09.2014.620.0000 - Natal/RN, ACÓRDÃO n 301/2015
de 14/07/2015, Relator(a) VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 15/07/2015, Página 03)
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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Em relação aos indícios de irregularidades de protocolo n.º 14.180/2017, tendo em vista as informações contidas
nos autos e que o Ministério Público Eleitoral não solicitou a adoção de nenhuma providência, considero que
foram prestados os devidos esclarecimentos e que os mesmos não acarretam falhas à prestação de contas do
candidato.
Por outro lado, considerando a possibilidade de ter ocorrido o recebimento irregular do Bolsa Família, determino
o envio de cópia dos autos dos indícios de irregularidades de protocolo n.º 14.180/2017 ao Ministério Público
Federal para adoção das medidas que entender cabíveis.
Diante de todo o exposto, considerando que a falha grave acima indicada compromete a regularidade das
presentes contas, em consonância com o Parecer Conclusivo do Cartório Eleitoral e com o Parecer do Ministério
Público, JULGO DESAPROVADA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Encaminhe-se cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, conforme determinado no art. 74 da Resolução n.º 23463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Assu/RN, 15 de maio de 2018.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO
02.2016.6.20.0029

Nº:

523-

PROTOCOLO Nº 75.908/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL
DE 2016.
PRESTADOR : PAULO FERNANDO DINIZ DA SILVA - 55840 - VEREADOR
- ASSÚ
CNPJ
: 25.813.737/0001-54
Nº CONTROLE: 558401316039RN0148006
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às DATA GERAÇÃO: 20/03/2018 às 08:07:08
17:08:30
PARTIDO POLÍTICO: PSD
ADVOGADO: BEL. RENATO AUGUSTO SOARES SOUZA LOPES –
OAB/RN 6146
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, tendo em vista que considerou que a(s)
falha(s) indicada(s) no parecer comprometem a regularidade das contas (fls. 47/47v).
Na análise do Cartório Eleitoral, foi identificada a seguinte falha:
“6.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
6.14.
Confronto de informações prévias relativas às despesas
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações
voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
VALOR (R$)¹
%²
30/08/2016 14.795.632/0001GRAFICA G. & N. LTDA 200
150,00
01
- ME
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
A falha indicada neste ponto representa omissão de receita e despesa, tendo aptidão para provocar a
desaprovação das contas.”
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas (fls. 48).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A falha indicada no item 6.14 refere-se a omissão de receita e despesa.
Acontece que a omissão de receitas ou de despesas em prestação de contas, por si só, é considerada vício que
impede o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
No sentido do acima exposto, vamos observar os julgados a seguir.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Não há omissão no acórdão regional, tampouco violação aos arts. 275, II, 4°, do Código Eleitoral e 5°, XXXV,
LIV e LV, da CF/88, quando o Tribunal Regional manifesta-se cuidadosamente sobre os vícios encontrados na
prestação de contas.
2. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não cabe inovação de tese defensiva em embargos de
declaração.
3. A omissão de despesas em prestação de contas é vício que impede o efetivo controle das contas pela Justiça
Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
4. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois, para se chegar à conclusão de que os gastos
omitidos foram insignificantes no contexto dos recursos movimentados na campanha, seria necessário examinar
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. In casu, não se constataram erros formais ou materiais, mas, sim, duas omissões de despesas.
6. Agravo regimental não provido.
(TSE - RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 80725 - TERESINA – PI, Acórdão
de 23/06/2015, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
189, Data 05/10/2015, Página 138)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS - TRÂNSITO DE RECURSOS FORA DA CONTA BANCÁRIA - EMISSÃO
EXTEMPORÂNEA DE RECIBOS ELEITORAIS - IRREGULARIDADES GRAVE E INSANÁVEIS INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A omissão de despesas e receitas na prestação de contas, evidenciando o trânsito de recursos financeiros
fora da conta bancária de campanha, constitui falha de natureza grave e insanável, afrontando o art. 3º. III e art
12 da Res. TSE nº 23.406/2014.
2. Ainda, a emissão extemporânea de recibos eleitorais, maiormente após a prestação de contas finais, também
constitui falha de natureza gravosa, atraindo a pecha da insanabilidade, seguindo os precedentes desta Corte.
3. Tendo em vista a miríade de irregularidades nas contas do requerente, todas de natureza incorrigível, não
sendo viável, por seu turno, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.
(TRE/RN, PC - PRESTACAO DE CONTAS n 895-09.2014.620.0000 - Natal/RN, ACÓRDÃO n 301/2015
de 14/07/2015, Relator(a) VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 15/07/2015, Página 03)
Torna-se importante observar que foi dada oportunidade para o(a) candidato (a) sanar a(s) falha(s) indicada(s)
nesta Prestação de Contas. Entretanto, o(a) mesmo(a) permaneceu inerte.
Em relação aos indícios de irregularidades de protocolo n.º 14.200/2017, tendo em vista as informações contidas
nos autos e que o Ministério Público Eleitoral não solicitou a adoção de nenhuma providência, considero que
foram prestados os devidos esclarecimentos e que os mesmos não acarretam falhas à prestação de contas do
candidato.
Diante de todo o exposto, considerando que a falha grave acima indicada compromete a regularidade das
presentes contas, em consonância com o Parecer Conclusivo do Cartório Eleitoral e com o Parecer do Ministério
Público, JULGO DESAPROVADA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Encaminhe-se cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, conforme determinado no art. 74 da Resolução n.º 23463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Assu/RN, 15 de maio de 2018.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

EDITAIS

EDITAL Nº 019/2018
O Exmo Sr. Dr. Marivaldo Dantas de Araújo, Juiz da 29ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, para fins de recursos nos 5
(cinco) dias que seguirem a publicação, que os pedidos de alistamento/transferência/revisão, abaixo
relacionados, foram INDEFERIDOS.
INSCRIÇÃO
NOME
MUNICÍPIO
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ASSU

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância,
expediu este que será publicado no DJE e no mural do Cartório Eleitoral na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Assú/RN, aos 15 dias do mês de maio do ano de 2018. Eu, ____________________ (Carlos Rogério
Torres Teixeira), Chefe do Cartório da 29ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

30ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 476-25.2016.6.20.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 476-25.2016.6.20.0030 - CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
77.036/2016.
REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE MELO
ADVOGADO(A)(S): MARCOS LANUCE LIMA XAVIER – OAB/RN 3292; GLAYCON SOUZA BEZERRA –
OAB/RN 7329
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. FALHA(S) QUE COMPROMETE(M) A REGULARIDADE DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO III, DA LEI 9504/1997. DESAPROVAÇÃO.
Visto etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do(a) prestador(a) em epígrafe em que, decorrido “in
albis” o prazo para impugnação, a Unidade Técnica de Exame desta 30ª Zona Eleitoral ofertou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas em razão da(s) irregularidade(s) especificada(s) na referida peça
técnica.
Instado a se manifestar sobre as contas, o Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento da unidade de
exame de contas, opinando pela desaprovação das contas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
No presente caso, compulsando o feito, observo que o(a) candidato(a) apresentou suas contas de campanha
dentro do prazo legal, acostando os documentos e informações exigidos pelo artigo 59, caput, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, nem extrapolação de limites de gastos de campanha ou mesmo malversação de verbas do Fundo
Partidário, tendo havido identificação dos doadores originários, no caso de doações recebidas de outros
prestadores de contas, tudo em conformidade com o art. 60, incisos I, II, III, V, e parágrafo único, da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Ocorre, contudo, que foram registradas despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locação
ou cessão de veículo, evidenciado omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o art. 48, I, “g”, da
Resolução TSE n.º 23.463/2015, havendo, portanto, a caracterização de irregularidade quanto a essa falha.
Ainda, não obstante os documentos apresentados pelo prestador, persistem as divergências identificadas entre
as informações constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral e os dados registrados na
presente prestação de contas quanto aos gastos eleitorais, o que caracteriza irregularidade grave relativa à
omissão do registro de movimentação financeira, em desacordo com o art. 48, II, alínea “a”, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015.
Prescreve o artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, que “A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DESAPROVO as contas de campanha
do(a) candidato(a) em epígrafe, referentes às Eleições Municipais de 2016, por entender que a(s)
irregularidade(s) relatada(s) compromete(m) a sua regularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Ciência pessoal ao RMPE com encaminhamento dos autos, tendo em vista a previsão contida no art. 74, da Res.
TSE nº 23.463/2015, para que se manifeste quanto à necessidade de extração de cópias do feito, o que, desde
logo, determino e autorizo, caso haja manifestação nesse sentido do Parquet Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se o ASE de desaprovação das contas na inscrição eleitoral do(a) prestador(a)
e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as diligências acima, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais.
Macau/RN, 09 de maio de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

EDITAIS

EDITAL n.º 040/2018-30ZERN
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO ELEITORAL EM DILIGÊNCIA
A Excelentíssima Drª. CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral Brasileiro), etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em conformidade com o art. 45, §6º,
do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), que houve conversão de RAE em diligência, no período de 16 a 30 de abril
de 2018, conforme lista que se encontra afixada no Cartório Eleitoral.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou a MM. Juíza
Eleitoral publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito).
Eu, ______ Georgefrank dos Santos Melo, Chefe do Cartório da 30ª Zona Eleitoral em substituição, digitei.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
EDITAL 038/2018-30ZERN
EDITAL n.º 038/2018 – 30ZERN
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
A Excelentíssima Dra. Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral
Brasileiro) e Resoluções do TSE pertinentes à matéria.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra afixada no
Cartório Eleitoral relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA ou REVISÃO, cujos requerimentos foram INDEFERIDOS por este Juízo
Eleitoral, sendo aberto prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso (por advogado devidamente
constituído), a contar da publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E), nos termos do art. 17, §1º
e art. 18, §5º, conforme estabelecido pela Resolução TSE n.º 21.538/03.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou a MM. Juíza
publicar o presente EDITAL no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixar cópia no mural do Cartório Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN aos 15 dias do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito).
Eu, ______ Ana Paula da Costa Gomes, Servidora do Cartório, digitei o presente edital.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
ANEXO I – EDITAL n.º 038/2018
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
GUAMARÉ
Nº
ELEITOR
01
ALZENIR VENTURA RIBEIRO
02
ANTONIO DOS NAVEGANTES CANARIO
03
CESAR AUGUSTO PERES RODRIGUES
04
DANIELE DA SILVA

INSCRIÇÃO ELEITORAL
015802081660
000957811600
013622101627
034429961643
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ELAINE CRISTINA TAVARES DA SILVA
ELIAS VICENTE DA SILVA
ESTER VITORIA MODESTO DA SILVA
FERNANDO DE ANDRADE AMANCIO
FRANCINETE SOUSA SOARES
FRANCISCA OLINDINA DA SILVA FIRMINO
FRANCISCO CLESIO GONÇALVES
FRANCISCO DJACKSON VIANA ALVES
GABRIEL ROBSON GOMES DE SENA
GILENO ALVES DOS SANTOS
ISADORA ITAINE ARAUJO DE QUEIROZ
JOÃO TEIXEIRA DE VASCONCELOS
JONATHAN GABRIEL MARTINS DE SENA
JOSE AILTON DA SILVA
JOSE NEIDE DA SILVA
JOSELIA FERREIRA DE ANDRADE
JOSIVAN CAVALCANTE DE SOUZA
JUSSIELY PINHEIRO DA COSTA
LEIDE VALESCA JUSTINO MAIA
LUCAS NUNES DO NASCIMENTO
LUCIKELLY MIRANDA DA SILVA
MADSON ALYSSON AUGUSTO VIEIRA
MARCIA CRUZ DA SILVA
MARIA APARECIDA DA SILVA
MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUZA
MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA
MARIA HELENA MACIEL BEZERRA
MARIA JOSE PEREIRA
MARINETE ADAUTO DO NASCIMENTO
MILANIA MARQUES PEREIRA
RAIMUNDA TELMA GOMES DE SOUZA
RANIER FERNANDES FREIRE
RIKAELLY KARIANE MORAIS DA SILVA
RODRIGO DE SOUZA COSTA
ROSICLEIDE DA SILVA SALES
SANDRA MARIA SILVA DE SOUZA
VANUZA CRISPIM DA SILVA

032420391600
002865221600
034799011600
029157931561
029961591694
007620571686
020104351694
027092341686
002356621678
002611272194
034798431694
010737621660
031699131686
019382621660
030370651651
065941270566
023603771619
028650281600
034798791600
031451051651
034798871600
034798011635
017798841619
006616911678
002465771694
002869041678
034797901643
006633421600
026778541686
027625451678
006646751619
021740301651
034798851643
032419881600
038790241163
017040691686
027550721694

MACAU
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

ELEITOR
ALEXSANDRO SOUSA DE LIMA
CAMILA EMANUELLY DA SILVA MATIAS
CARLOS EDUARDO MELO DO NASCIMENTO
DALVAN AMARO CANELA
FRANCILEIDE LIMA DOS SANTOS
INACIO BEZERRA DE MELO JUNIOR
JUCELENE VERISSIMO PAES
LEODETE GALDINO CAMPELO
THAYS LETICIA BRAGA PEREIRA
VITORIA ALEXANDRA BARROS MEDEIROS
WANDERLÃ CACHINA

INSCRIÇÃO ELEITORAL
018002381627
034798931651
014332501678
034218681686
014819480710
034798021619
017053381929
014077851600
034798701660
033456651686
028938751651
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39ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas n° 106-68.2016.6.20.0055
Partido: Partido Republicando Brasileiro - PRB – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2016 - Exercício 2015
Advogado: Francisco Lincol Alves – OAB/RN: nº 753-A, OAB/SP: 293.406
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2015.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2015.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n° 33-62.2017.6.20.0055
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Francisco Lincol Alves – OAB/RN: nº 753-A e OAB/SP 293.406
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerido o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
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Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Processo nº 23-66.2017.6.20.0039
Assunto: Prestação de Contas 2017 – Exercício 2016
Interessa Solidariedade - SD – Olho D'água do Borges/RN
SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2017 – ref. 2016.
Registrado e autuado o feito, foi o partido notificado para apresentar contas em 72 horas o que não ocorreu e,
após, certificada a ausência de movimentação de extratos bancários, assim como falta de emissão de recibos
de doações e, ainda, que não houve doação de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para
o diretório municipal no exercício 2016.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
O partido político apresentou uma declaração de ausência de movimentação de recursos (fls. 29/30), mas sem
advogado.
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
O art. 1º, da Resolução nº 24/2013 – TRE/RN prevê que as prestações de contas de candidatos e partidos
devem ser acompanhadas por advogado.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.464/2015, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
Dessa forma, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação anual,
posto que não apresentou apresentou advogado para sueas contas partidárias, restando não prestadas suas
contas.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, e com
fundamento no art. 37-A da Lei 9.096/95, bem como o artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº
23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Solidariedade – SD, do Município de Olho D'água do
Borges/RN, referente ao exercício financeiro de 2016, e determino, conforme art. 48, da citada resolução, a
suspensão, com perda, da distribuição de novas cotas do fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em
que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
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Prestação de Contas n° 36-17.2017.6.20.0055
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerido o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n° 29-25.2017.6.20.0055
Partido: Partido Progressista - PP – Município: Lucrécia/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Pedro Emanuel Domingos Leite – OAB: nº 10.152/RN

SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
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Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n° 37-02.2017.6.20.0055
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n° 34-47.2017.6.20.0055
Partido: Partido dos Trabalhadores - PT – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n° 35-32.2017.6.20.0055
Partido: Partido Humanista da Solidariedade - PHS – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
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Prestação de Contas n° 24-03.2017.6.20.0055
Partido: Partido Democratas - DEM – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, discordando do Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do
art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS com ressalva em razão de ter apresentado as contas fora do prazo legal (30/04/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n° 25-85.2017.6.20.0055
Partido: Partido Progressista - PP – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
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Assim, discordando do Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do
art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS com ressalva em razão de ter apresentado as contas fora do prazo legal (30/04/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n° 23-18.2017.6.20.0055
Partido: Partido Social Democratico - PSD – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, discordando do Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do
art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS com ressalva em razão de ter apresentado as contas fora do prazo legal (30/04/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n° 15-89.2017.6.20.0039
Partido: Partido Democratas - DEM – Município: Olho D'água do Borges/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: João Cavalcante da Silva – OAB: nº 1144/A/RN
SENTENÇA
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalva.
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Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, discordando de um pequeno aspecto do Parecer da Unidade Técnica de Análise e concordando com o
Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS
CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E APROVADAS com ressalva em razão de ter apresentado as
contas fora do prazo legal (30/04/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, ____ de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n° 26-21.2017.6.20.0039
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB – Município: Umarizal/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Érico da Costa Onofre Sobrinho – OAB: nº 1.494.332/RN
SENTENÇA
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas .
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, discordando do Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do
art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS com ressalva em razão de ter apresentado as contas fora do prazo legal (30/04/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
DECISÕES E DESPACHOS

PC nº 13-22.2017.6.20.0039
Requerente: Partido da República – Olho D'água do Borges
DECISÃO
Cuida-se de informação do chefe de cartório sobre ausência de prestação de contas 2017 – ref. 2016 do Partido
da República – Olho D'água do Borges/RN.
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Foi prolatada sentença de mérito (fl. 31), a qual julgou as contas como não prestadas, conforme art. 37-A, da Lei
nº 9.096/95 c/c alínea “a”, do inciso IV, do art. 46, da Resolução nº 23.464/15.
No entanto, compulsando os autos, constatou-se que houve equívoco no dispositivo sentencial quanto à
caraterização da inadimplência que consta dia 02 de abril de 2017.
É o relatório.
Assim preceitua o art. 494 do CPC:
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
[...]
Assim, é cediço que poderá o juiz, a qualquer tempo, corrigir de ofício qualquer erro material presente na
sentença, independentemente de alegação das partes, ex officio, não gerando preclusão pro judicato.
No caso em análise, o art. 28, da Resolução nº 23.464/15, prevê que os partidos políticos tem até dia 30 de abril
do ano subsequente para prestar contas referente ao ano anterior. Não haveria sentido, então, caracterizar a
inadimplência a partir de 02 de abril de 2017 e sim 02 de maio de 2017 que é o primeiro dia útil subsequente a
30/04/2017.
Ante o exposto, retifico o dispositivo sentencial apenas para dizer que onde se lê “caracterizada a inadimplência
a partir do dia 02 de abril de 2017”, leia-se "caracterizada a inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2017 ".
Ficam mantidos os demais termos da sentença.
P. R.I. Ao cartório eleitoral para cumprimento.
Umarizal, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
EDITAIS

Ref. PC nº 106-68.2016.6.20.0055
Juíza: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido Republicano Brasileiro - PRB – Frutuoso Gomes
Advogado: Francisco Lincol Alves – OAB/RN: 753 – A OAB/SP: 293.406
Finalidade:
Intimar o partido acima, através do advogado, da sentença cuja cópia segue abaixo.
Relação de Advogado: Francisco Lincol Alves – OAB/RN: 753 – A OAB/SP: 293.406
Prestação de Contas n° 106-68.2016.6.20.0055
Partido: Partido Republicando Brasileiro - PRB – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2016 - Exercício 2015
Advogado: Francisco Lincol Alves – OAB/RN: nº 753-A, OAB/SP: 293.406
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2015.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2015.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Ref. PC nº 33-62.2017.6.20.0055
Juíza: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido Republicano Brasileiro - PRB – Frutuoso Gomes
Advogado: Francisco Lincol Alves – OAB/RN: 753 – A OAB/SP: 293.406
Finalidade:
Intimar o partido acima, através do advogado, da sentença cuja cópia segue abaixo.
Relação de Advogado: Francisco Lincol Alves – OAB/RN: 753 – A OAB/SP: 293.406
Prestação de Contas n° 33-62.2017.6.20.0055
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Francisco Lincol Alves – OAB/RN: nº 753-A e OAB/SP 293.406
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerido o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Ref. PC nº 36-17.2017.6.20.0055
Juíza: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Frutuoso Gomes
Advogado: Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9.340
Finalidade:
Intimar o partido acima, através do advogado, da sentença cuja cópia segue abaixo.
Relação de Advogado: Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9.340
Prestação de Contas n° 36-17.2017.6.20.0055
____________________________________________________________________________________________________________________
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 2018, Número 085

Natal, quarta-feira, 16 de maio de 2018

Página 44

Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerido o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Ref. PC nº 29-25.2017.6.20.0055
Juíza: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido Progressista - PP – Lucrécia
Advogado: Pedro Emanuel Domingos Leite – OAB/RN: 10.152
Finalidade:
Intimar o partido acima, através do advogado, da sentença cuja cópia segue abaixo.
Relação de Advogado: Pedro Emanuel Domingos Leite – OAB/RN: 10.152
Prestação de Contas n° 29-25.2017.6.20.0055
Partido: Partido Progressista - PP – Município: Lucrécia/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Pedro Emanuel Domingos Leite – OAB: nº 10.152/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Ref. PC nº 37-02.2017.6.20.0055
Juíza: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido do Movimento Democratico Brasileiro - PMDB – Frutuoso Gomes
Advogado: Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9.340
Finalidade:
Intimar o partido acima, através do advogado, da sentença cuja cópia segue abaixo.
Relação de Advogado: Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9.340
Prestação de Contas n° 37-02.2017.6.20.0055
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 085

Natal, quarta-feira, 16 de maio de 2018

Página 46

Ref. PC nº 34-47.2017.6.20.0055
Juíza: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido dos Trabalhadores – PT – Frutuoso Gomes
Advogado: Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9.340
Finalidade:
Intimar o partido acima, através do advogado, da sentença cuja cópia segue abaixo.
Relação de Advogado: Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9.340
Prestação de Contas n° 34-47.2017.6.20.0055
Partido: Partido dos Trabalhadores - PT – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Ref. PC nº 35-32.2017.6.20.0055
Juíza: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido Humanista da Solidariedade – PHS – Frutuoso Gomes
Advogado: Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9.340
Finalidade:
Intimar o partido acima, através do advogado, da sentença cuja cópia segue abaixo.
Relação de Advogado: Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9.340
Prestação de Contas n° 35-32.2017.6.20.0055
Partido: Partido Humanista da Solidariedade - PHS – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA

____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso I,
do art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS para que surta os efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Ref. PC nº 24-03.2017.6.20.0055
Juiz: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Democratas- DEM- Frutuoso Gomes
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB/RN: 9340
Finalidade:
Intimar o advogado abaixo a respeito da decisão abaixo.
Relação de Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB/RN: 9340
Prestação de Contas n° 24-03.2017.6.20.0055
Partido: Partido Democratas - DEM – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
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Assim, discordando do Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do
art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS com ressalva em razão de ter apresentado as contas fora do prazo legal (30/04/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Ref. PC nº 25-85.2017.6.20.0055
Juiz: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido Progressista- PP-Frutuoso Gomes
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto– OAB/RN: 9340
Finalidade:
Intimar o advogado abaixo a respeito da decisão abaixo.
Relação de Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB/RN: 9340
Prestação de Contas n° 25-85.2017.6.20.0055
Partido: Partido Progressista - PP – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, discordando do Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do
art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS com ressalva em razão de ter apresentado as contas fora do prazo legal (30/04/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Ref. PC nº 23-18.2017.6.20.0055
Juiz: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido Social Democrático- PSD-Frutuoso Gomes
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto– OAB/RN: 9340
Finalidade:
____________________________________________________________________________________________________________________
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 2018, Número 085

Natal, quarta-feira, 16 de maio de 2018

Página 49

Intimar o advogado abaixo a respeito da decisão abaixo.
Relação de Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB/RN: 9340
Prestação de Contas n° 25-85.2017.6.20.0055
Partido: Partido Social Democrático - PSD – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Raul Limeira de Souza Neto – OAB: nº 9340/RN
SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, discordando do Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do
art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS com ressalva em razão de ter apresentado as contas fora do prazo legal (30/04/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
INTIMAÇÃO - PC 608-07.2016.6.20.0055
Ref. PC nº 608-07.2016.6.20.0055
Juíza Eleitoral: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido Humanista da Solidariedade – PHS – Lucrécia
Advogado: Victor Ramon Alves – OAB/RN: 11927
Finalidade:
Notificar o partido, através do advogado abaixo, para se manifestar, em 3 dias, sobre as informações e
documentos constante nos Autos que se encontra no Fórum Eleitoral, sito à Rua Pedro Amorim, 271, esquina
com Rua Pedro Amorim, centro, Umarizal/RN.
Relação de Advogado: Victor Ramon Alves – OAB/RN: 11927
INTIMAÇÃO - PC 14-90.2016.6.20.0055
Ref. PC nº 14-90.2016.6.20.0055
Juíza Eleitoral: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Democratas – DEM – Lucrécia
Advogado: Daniel Cabral Mariz Maia – OAB/RN: 8271
Finalidade:
Notificar o partido, através do advogado abaixo, para se manifestar, em 3 dias, sobre as informações e
documentos constante nos Autos que se encontra no Fórum Eleitoral, sito à Rua Pedro Amorim, 271, esquina
com Rua Pedro Amorim, centro, Umarizal/RN.
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Relação de Advogado: Daniel Cabral Mariz Maia – OAB/RN: 8271
Ref. PC nº 26-21.2017.6.20.0039
Juiz: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB-Umarizal/RN
Advogado: Érico da Costa Onofre Sobrinho – OAB: nº 1.494.332/RN
Finalidade:
Intimar o advogado abaixo a respeito da decisão abaixo.
Relação de Advogado: Érico da Costa Onofre Sobrinho – OAB: nº 1.494.332/RN
Prestação de Contas n° 26-21.2017.6.20.0039
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB – Município: Umarizal/RN
Prestação de Contas 2017 - Exercício 2016
Advogado: Érico da Costa Onofre Sobrinho – OAB: nº 1.494.332/RN
SENTENÇA
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos, considerando-se
as contas, como prestadas e aprovadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas .
Foi publicado edital 19/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e para o partido, mas o prazo expirou in albis.
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução/TSE n° 23.464/15.
Assim, discordando do Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do
art. 46, da Resolução n° 23.464/15 - TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E
APROVADAS com ressalva em razão de ter apresentado as contas fora do prazo legal (30/04/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 15 de maio de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral

42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 017/2018 ¿ 42ª ZE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
O Excelentíssimo Senhor, Dr. Daniel Augusto Freire de Lucena e Couto Maurício, MM Juiz da 42ª Zona Eleitoral
de Luís Gomes, em substituição, Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições
legais, etc. TORNA PÚBLICA ao Ministério Público Eleitoral, Partidos Políticos e demais interessados, em
cumprimento ao § 2º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o
nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, referente ao exercício de 2017, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03
(três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
MUNICÍPIO

PARTIDO

PRESIDENTE/TESOUREIRO
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Francisco Fontes Neto/Josevania Martis da Costa
Lindonjonhson da Silva Batista/Feliciano Neto de Oliveira
Carlos Augusto de Paiva/Eliane Torres da Silva
Ozeano Paulino de Oliveira/Maria Augusta Paulino de Oliveira
José Nunes Segundo/Larissa Moreira Germano Nunes
Paulo Cruz Santana/Ivanildo Alves de Fontes Júnior
Francisco Danilo da Silva/Maria Salene Mafaldo
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes/Angela Wilma Rocha
Cícero Delmiro da Silva Neto/Francisco Roserlandio de Araújo
Rodolfo Duarte de Santana/José Muruilson de Santana
Gregório Evangelista de Morais/José Eluir Fontes

O partido abaixo identificado apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao
exercício 2016.
MUNICÍPIO
Luís Gomes

PARTIDO
PSDC

PRESIDENTE/TESOUREIRO
Francisco Fontes Neto/Josevania Martis da Costa

E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório desta Zona Eleitoral, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo de 03 (três)
dias para impugnação. Dado e passado neste município de Luís Gomes, ao(s) quinze dias do mês de maio do
ano de dois mil e dezoito (15/05/18). Eu, Sidney Francelino de Moura, Chefe do Cartório, digitei o presente edital
e assino DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 42ª Zona Eleitoral.
Sidney Francelino de Moura
Chefe do Cartório da 42ª Zona Eleitoral

43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 11/2018 ¿ 43ª ZE
E D I T A L N.º 11/2018 – 43ª ZE
A Excelentíssima Senhora Doutora ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA, Juíza Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral de
São Miguel/RN, do estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 51 da Resolução TSE n. 23.463/2015,
FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2016 dos PARTIDOS do
Município de DOUTOR SEVERIANO abaixo nominados, as quais estão disponíveis para consulta no endereço
eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais, ficando
cientes que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado,
poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada
dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente edital que será afixado
no local de costume, no Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de São Miguel (RN), neste Cartório Eleitoral, aos 14 (catorze) dias do mês de maio
de ano de dois mil e dezoito. Eu, ____________(João Batista F. da Silva) Chefe de Cartório na 43ª Zona
Eleitoral, o digitei e subscrevi e vai assinado pela MM ª Juíza.
Erika Souza Corrêa Oliveira
Juíza Eleitoral – 43ª Zona
ANEXO AO EDITAL 11/2018
Partidos que apresentaram contas finais da campanha eleitoral de 2016
Número

Partido

Nome

15
25
11
13
12

PMDB
DEM
PP
PT
PDT

DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA

Data
da
Entrega
16/11/2016
16/11/2016
19/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
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21/11/2016
17/11/2016
16/12/2016
21/11/2016

44ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

AÇÃO PENAL n.º 43-42.2017.6.20.0044.
CLASSE 4. PROTOCOLO N.º 20.529/2017.
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DENUNCIADOS: ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE e JOSÉ JUSTINO FREIRE.
ADVOGADOS: Dr. JOÃO MELO NETO, OAB/RN n.º 3.330.
MUNICÍPIO DE PROCEDÊNCIA: LAGOA SALGADA/RN.
DESPACHO
Vistos, etc.
Designo audiência de instrução para o dia 19/06/2018, às 13:30h, a ser realizada na sala de audiências da Vara
Única do Fórum Dep. Djalma Marinho, situado à Av. João de Paiva, s/n.º, Centro, Monte Alegre/RN. Intimem-se
pessoalmente os acusados e as testemunhas. Expeçam-se carta(s) precatória(s). P.R.I. Cumpra-se.
Monte Alegre, RN, 15.05.2018.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
EDITAIS

EDITAL Nº 013/2017 - 44ZE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA n.º 27-59.2015.6.20.0044
PROTOCOLO N.º 25.492/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO – MESÁRIO FALTOSO.
ELEITOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
A Exma. Sra. Dra. ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES, MM. Juíza Eleitoral desta 44ª Zona
– Monte Alegre-RN, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ-SE SABER aos que virem o presente Edital ou dele tomarem conhecimento que foi estabelecido, que o
eleitor de nome DANIEL PEREIRA DANTAS, título eleitoral n.º 025135321600, nomeado como 1º SECRETÁRIO
do 1º TURNO, das Eleições de 2014, no município de LAGOA SALGADA/RN, não compareceu e, após o
procedimento legal, foi declarado como mesário faltoso, sendo arbitrada a multa eleitoral no valor de R$ 35,14
(trinta e cinco reais e catorze centavos), nos termos do art. 367, I, do Código Eleitoral c/c art. 85 da Res. TSE n.º
21.538/2003
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, manda a MM Juíza publicar o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico – DJE e afixá-lo no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Monte Alegre, aos 15 de março de 2018. Eu, …................. (Daniel de Oliveira
Rodrigues), Chefe de Cartório da 44ª ZE, digitei o presente Edital, que vai assinado pela MM Juíza Eleitoral.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
EDITAL N. 017/2018 - 44ZE
A Exma. Sra. Dra. ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES, MM Juíza Eleitoral desta 44ª Zona
– Monte Alegre-RN, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos Partidos Políticos e demais interessados que virem o presente edital ou dele tiverem
conhecimento, na forma estabelecida pelo Código Eleitoral, que se encontra em Cartório relação contendo os
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nomes e os números de inscrição dos eleitores que requereram alistamento, transferência, revisão ou segunda
via de título eleitoral no período compreendido entre os dias 01º de MAIO de 2018 a 15 de MAIO de 2018, cujos
requerimentos foram DEFERIDOS por este Juízo, para, querendo, interpor recurso/impugnação, no prazo de 10
(dez) dias, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE nº 21.538/2003 (Lei nº 6.996/82, arts.
7º e 8º). Em anexo, encontra-se também o relatório dos RAE’s em diligência, para conferência dos eventuais
interessados.
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, manda a MM Juíza publicar o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico – DJe e afixá-lo no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Monte Alegre
em 15 de maio de 2018. Eu, …................. (Daniel de Oliveira Rodrigues), Chefe de Cartório da 44ª ZE em
Substituição, digitei o presente Edital, que vai assinado pela MM Juíza Eleitoral.
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral

45ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 35/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. Eduardo Neri Negreiros, Juiz Eleitoral da 45ª ZE, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi(ram) apresentada(s) no
Cartório Eleitoral desta 45ª Zona DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS –
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, pelo(s) Partido(s) a seguir elencado(s):
Protocolo SADP
Candidato / Partido
Município
5.141/2018
Partido Humanista da Solidariedade – PHS
Severiano Melo
E para que o(s) interessado(s) possa(m) impugnar, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do presente
edital, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente e publicar no Diário da Justiça Eletrônico – DJETRE/RN, na forma do inciso I do Art. 45 da Res. TSE nº 23.546/2017, sendo também afixado no Mural deste
Cartório Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 45ª Zona Eleitoral – APODI (RN), aos 15 (quinze) dias de maio de
2018, Eu, Francisco Edjarlilson de Morais, Assistente I de Cartório, o digitei e o subscrevo.
Francisco Edjarlilson de Morais
Assistente I de Cartório Eleitoral – 45ª Zona

46ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

Processo nº 29-75.2017.6.20.0006
Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2014
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB
Advogado: Estéferson Ubarana Gomes da Silva – OAB/RN 9.979
Município: Pureza/RN
INTIMAÇÃO
De ordem do Exmo. Dr. Cleudson de Araújo Vale, Juiz da 46ª Zona Eleitoral – Ceará-Mirim/RN, nos termos do
art. 84, §2º da Resolução TSE nº 23.463/2015, fica INTIMADO, neste ato, o prestador de contas PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB, por meio de seu advogado em epígrafe, para, querendo, manifestar-se, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas desta, sobre o parecer técnico conclusivo, o qual opinou pela
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS anual – exercício 2014, encontrando-se os Autos em Cartório para fins de
consulta.
Ceará-Mirim/RN, 16 de maio de 2018.
Deivson Lopes da Silva Carvalho
Assistente de Cartório da 46ª Zona
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47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

CADASTRO ELEITORAL
EDITAL Nº 014/2018
o Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório da 47ª Zona Eleitoral, de ordem do Dr. Demetrio
Demeval Trigueiro do Vale Neto, MM. Juiz Eleitoral, Circunscrição do Rio Grande do Norte, na forma da lei,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em conformidade com os arts. 17 §
1° e 18 § 5º, da Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, que foram processados no Cadastro
Nacional de Eleitores no período de 01/05/2018 à 14/05/2018 os requerimentos de alistamento, transferência e
revisão dos eleitores constantes na relação em anexo, o qual é parte integrante deste edital, dos municípios de
Pendências/RN, Alto do Rodrigues/RN e Carnaubais/RN, foram previamente deferidos, ou incluídos em
diligência, conforme o caso.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
desta 47ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume pelo prazo de dez (10) dias.
Dado e passado aos quinze dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito, no Município de Pendências/RN,
Eu, _______________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei e
subscrevi.
Luís Cláudio B Rodrigues
Chefe de Cartório

52ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL nº 31/2018
A Exma Sra NATÁLIA MODESTO TORRES DE PAIVA, MMa Juíza desta 52a Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, etc.
FAZ SABER, a quem o presente Edital vir ou dele conhecimento tiver, em conformidade com os artigos 17, § 1°,
e 18, § 5º, da Resolução nº 21538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, que foram INDEFERIDOS por
insuficiência de comprovação de domicílio eleitoral, os requerimentos de ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA
e/ou REVISÃO ELEITORAL das(os) eleitoras(es) constantes da relação anexa, que é parte integrante deste
Edital, referente ao período de 7/5/2018 a 9/5/2018.
E, para que chegue ao conhecimento das(os) interessadas(os) e ninguém possa alegar ignorância, determinou a
MMª Juíza desta 52ª Zona Eleitoral a publicação do presente Edital, pelo prazo de 10 (dez) dias, no local público
de costume deste Fórum Eleitoral e no DJ-e, com prazo de 5 (cinco) dias da publicação para eventuais recursos.
Dado e passado nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos dez dias do mês de
maio do ano de dois mil e dezoito (10/5/2018). Eu, ______________, Maximiano Foeppel Uchôa, Chefe de
Cartório Eleitoral, digitei e conferi.
Natália Modesto Torres de Paiva
Juíza Eleitoral
ANEXO DO EDITAL Nº 31/2018
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS E/OU REVISÕES ELEITORAIS
INDEFERIDOS
ELEITOR(A)

Nº DO TÍTULO

OPERAÇÃO

MUNICÍPIO

ARYBERTO RODRIGUES DE SOUSA

257389716/60

REVISÃO

CAMILA MORAES DA SILVA

356234616/27

ALISTAMENTO

PEDRO HUGO NUNES GADELHA

301373916/00

REVISÃO

SÃO BENTO
NORTE
SÃO BENTO
NORTE
SÃO BENTO
NORTE

DO
DO
DO
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ÉLITON DE OLIVEIRA ARANTES

1832930402/56

TRANSFERÊNCIA

CAIÇARA
NORTE
CAIÇARA
NORTE
CAIÇARA
NORTE
CAIÇARA
NORTE

DO

NEUZA LINS CORINGA DE BRITO

96371220/54

TRANSFERÊNCIA

THAYNARA PECHOTO DE FREITAS

2018381002/99

TRANSFERÊNCIA

VALDEMIR NÉRIS DE SOUZA

206947916/27

TRANSFERÊNCIA

JEANE PATRÍCIO DO VALE OLIVEIRA
MARIA SELMA LOPES DA SILVA

316195616/86
199848916/86

TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA

GALINHOS
GALINHOS

MARIA DAS GRAÇAS SILVA

356234016/35

ALISTAMENTO

PARAZINHO

JOSÉ CARLOS DA SILVA
VERÔNICA CÂNDIDO JERÔNIMO

329475716/78
279769216/00

REVISÃO
REVISÃO

PEDRA GRANDE
PEDRA GRANDE

DO
DO
DO

NATÁLIA MODESTO TORRES DE PAIVA
Juíza Eleitoral

53ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

AÇÃO PENAL Nº 235-84.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: SHEILA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO: HALLRISON SOUZA DANTAS (OAB/RN 4255)
DESPACHO
R.H.
Diante do que consta nos autos e no requerimento ministerial retro, designo audiência do processo para o dia 20
de junho de 2018, às 09h30, na Sala de Audiências do Fórum Des. Wilson Dantas, localizado à Rua Assis Lopes
de Mendonça, nº 20, Centro, Município de Tangará/RN.
Intimem-se a(s) partes por intermédio dos seus defensores e Ministério Público com vista dos autos. Advirta-se
que as testemunhas e declarantes arrolados pelas partes deverão comparecer independentemente de intimação.
Publique-se este despacho no diário da justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande
do Norte pra fins de intimação das partes e seus defensores.
Ciência ao Ministério Público.
Registre-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 18 de abril de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 249-68.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: JOÃO PAULINO DA SILVA
ADVOGADO: HALLRISON SOUZA DANTAS (OAB/RN 4255)
DESPACHO
R.H.
Diante do que consta nos autos e no requerimento ministerial retro, designo audiência do processo para o dia 20
de junho de 2018, às 09h45, na Sala de Audiências do Fórum Des. Wilson Dantas, localizado à Rua Assis Lopes
de Mendonça, nº 20, Centro, Município de Tangará/RN.
Intimem-se a(s) partes por intermédio dos seus defensores e Ministério Público com vista dos autos. Advirta-se
que as testemunhas e declarantes arrolados pelas partes deverão comparecer independentemente de intimação.
Publique-se este despacho no diário da justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande
do Norte pra fins de intimação das partes e seus defensores.
Ciência ao Ministério Público.
Registre-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 18 de abril de 2018.
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Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 232-32.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: MARIA DO CÉU DA SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO: HALLRISON SOUZA DANTAS (OAB/RN 4255)
DESPACHO
R.H.
Diante do que consta nos autos e no requerimento ministerial retro, designo audiência do processo para o dia 20
de junho de 2018, às 10h00, na Sala de Audiências do Fórum Des. Wilson Dantas, localizado à Rua Assis Lopes
de Mendonça, nº 20, Centro, Município de Tangará/RN.
Intimem-se a(s) partes por intermédio dos seus defensores e Ministério Público com vista dos autos. Advirta-se
que as testemunhas e declarantes arrolados pelas partes deverão comparecer independentemente de intimação.
Publique-se este despacho no diário da justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande
do Norte pra fins de intimação das partes e seus defensores.
Ciência ao Ministério Público.
Registre-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 18 de abril de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN

58ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 09/2018
Edital de Intimação nº 09-PC/2017 – 58ZE
Prestação de Contas nº 544-85.2016.6.20.0058 (Protocolo nº 76.291/2016)
Requerente: ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA
Advogado: PEDRO FERNANDES DE QUEIROZ JÚNIOR (OAB/RN 6452)
Pelo presente Edital, fica NOTIFICADA a Requerente ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA, Candidata a
Vereadora pelo Município de Baraúna, por intermédio de seu(s) Advogado(s) constituído(s) nos autos, PEDRO
FERNANDES DE QUEIROZ JÚNIOR (OAB/RN 6452), para tomar conhecimento do RELATÓRIO
CONCLUSIVO, PELA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e para querendo, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, manifestar-se sobre o parecer abaixo, nos termos da Resolução do TSE Nº 23.463/2015.
Mossoró, 03 de maio de 2018.
PAULO LUCIANO MAIA MARQUES
Juíza Eleitoral da 58ª Zona
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz
das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Cumpre esclarecer que, apesar dos avanços realizados pelo compartilhamento de informações entre a Justiça
Eleitoral e outros órgãos de controle, não são objetos de análise quaisquer movimentações de recursos não
declarados na prestação de contas e/ou não informados voluntariamente, uma vez que, além da inviabilidade
logística e operacional para tal, não cabe à unidade técnica, s.m.j, realizar investigação a respeito das operações
ocorridas anteriormente e no curso da campanha eleitoral, relativas às doações aos prestadores de contas,
procedimentos estes de competência dos órgãos de fiscalização tributária, assim como de autoridades policiais.
Nos termos do art. 60 da Resolução TSE 23.463/2015, a análise técnica da prestação de contas simplificada
será realizada de forma informatizada, com o objetivo de detectar:
I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II - recebimento de recursos de origem não identificada;
III - extrapolação de limite de gastos;
IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
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Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo Partidário, além da verificação informatizada
da prestação de contas simplificada, a análise dos documentos de que trata o § 5º do art. 59 deve ser feita de
forma manual, mediante o exame da respectiva documentação que comprove a correta utilização dos valores.
Sendo assim, o parecer técnico destina-se a apontar as irregularidades dispostas no art. 60 da Resolução TSE
23.463/2016. No caso, de identificação de irregularidade detectada pela unidade técnica, o Juiz Eleitoral poderá
determinar a conversão para o rito ordinário de análise das contas eleitorais.
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
A prestação de contas foi apresentada fora do prazo legal, conforme fl. 5 e 28.
1.2
Não foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas
simplificada (art. 59 da Resolução TSE nº 23.463/2015), a saber: a) extratos da conta bancária aberta em nome
do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando
todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira.
1.3
Além disso, o extrato da prestação de contas final (fl. 10) foi apresentada sem a devida assinatura do
profissional habilitado em contabilidade, conforme determina art. 41, § 5º, inciso IV, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
1.4
Regularmente intimada para corrigir as falhas acima mencionadas, a candidata nada apresentou ou
requereu, conforme fls. 33/35.
2.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2.1
A fim de suprir a falta dos extratos bancários e permitir a análise da prestação de contas, foi extraído e
impresso, através do Sistema SPCEWeb, extrato bancário eletrônico (anexo) disponível no referido sistema,
cujas informações (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do banco e/ou data
de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas (art. 48, I, a, e II, a, da
Resolução TSE nº 23.463/2015).
2.2.
Através do extrato eletrônico acima mencionado, assim como pelo Relatório de Receitas Financeiras,
também anexo, foi possível constatar que não houve arrecadação e movimentação de recursos financeiros
durante a campanha eleitoral.
3.
RECEBIMENTO DIRETO OU INDIRETO DE FONTES VEDADAS (ART. 60, I, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
3.1.
Não houve.
4.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 60, II, DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.463/2015)
4.1.
Não houve.
5.
EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS (ART. 60, III, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
5.1.
Não houve.
6.
OMISSÃO DE RECITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
6.1.
Foi constatada ausência de escrituração e não emissão dos respectivos recibos eleitorais de duas
doações estimáveis em dinheiro, a primeira delas no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente
à locação de carro de som para fins eleitorais, pertencente a Ednaldo Oliveira de Souza, conforme fls. 13 e
18/20; e a segunda no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente à prestação de serviço de músico
(produção de jingle eleitoral) por Tallison de Oliveira Araújo, conforme fl. 16.
6.2
Do mesmo modo, não foi escriturada na prestação de contas despesa financeira da ordem de R$
588,05 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), conforme Nota Fiscal nº 8714, apresentada à fl. 15,
referente a gastos com combustível junto ao Posto JP Mossoró LTDA.
6.3
Além disso, a candidata omitiu arrecadação de recursos financeiros no valor de R$ 588,05 (quinhentos
e oitenta e oito reais e cinco centavos), para fazer face ao pagamento da despesa acima mencionada, conforme
Relatório de Receitas Financeiras e Extrato eletrônico anexos.
6.4
A candidata foi intimada através de seu advogado, conforme fl. 40, para sanar as falhas acima
mencionadas e/ou manifestar-se sobre elas, no prazo de setenta e duas horas, porém, nada apresentou ou
requereu no prazo assinalado.
7.
NÃO IDENTIFICAÇÃO DE DOADORES ORIGINÁRIOS, NAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE OUTROS
PRESTADORES DE CONTAS (ART. 60, V, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
7.1.
Não houve.
8.
CONCLUSÃO
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este
analista:
8.1.
pela sua desaprovação por entender que as falhas/impropriedades detectadas e diligenciadas no
presente processo (itens 1 e 6), no seu conjunto, comprometem a regularidade da presente prestação de contas.
8.2.
em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo
dispõe o art. 59, § 4º da Resolução TSE nº 23.463/2015, e
8.3.
pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 62 da Resolução TSE nº.
23.463/2015, para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Mossoró/RN, 20 de fevereiro de 2018.
Djacy de Oliveira Cunha

Jailson Cardoso da Costa
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Chefe de Cartório – 58ª ZE/RN

EDITAL Nº 10/2018
Edital de Intimação nº 10-PC/2017 – 58ZE
Prestação de Contas nº 536-11.2016.6.20.0058 (Protocolo nº 76.283/2016)
Requerente: CARMEM GEISA DE OLIVEIRA VIEIRA
Advogado: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER (OAB/RN 3.292) E GLAYCON SOUZA BEZERRA (OAB/RN 7.329)
Pelo presente Edital, fica NOTIFICADA a Requerente CARMEM GEISA DE OLIVEIRA VIEIRA, Candidata a
Vereadora pelo Município de Baraúna, por intermédio de seu(s) Advogado(s) constituído(s) nos autos, MARCOS
LANUCE LIMA XAVIER (OAB/RN 3.292) E GLAYCON SOUZA BEZERRA (OAB/RN 7.329), para tomar
conhecimento do RELATÓRIO CONCLUSIVO, PELA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e para querendo, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar-se sobre o parecer abaixo, nos termos da Resolução do TSE Nº
23.463/2015.
Mossoró, 03 de maio de 2018.
PAULO LUCIANO MAIA MARQUES
Juíza Eleitoral da 58ª Zona
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz
das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Cumpre esclarecer que, apesar dos avanços realizados pelo compartilhamento de informações entre a Justiça
Eleitoral e outros órgãos de controle, não são objetos de análise quaisquer movimentações de recursos não
declarados na prestação de contas e/ou não informados voluntariamente, uma vez que, além da inviabilidade
logística e operacional para tal, não cabe à unidade técnica, s.m.j, realizar investigação a respeito das operações
ocorridas anteriormente e no curso da campanha eleitoral, relativas às doações aos prestadores de contas,
procedimentos estes de competência dos órgãos de fiscalização tributária, assim como de autoridades policiais.
Nos termos do art. 60 da Resolução TSE 23.463/2015, a análise técnica da prestação de contas simplificada
será realizada de forma informatizada, com o objetivo de detectar:
I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II - recebimento de recursos de origem não identificada;
III - extrapolação de limite de gastos;
IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo Partidário, além da verificação informatizada
da prestação de contas simplificada, a análise dos documentos de que trata o § 5º do art. 59 deve ser feita de
forma manual, mediante o exame da respectiva documentação que comprove a correta utilização dos valores.
Sendo assim, o parecer técnico destina-se a apontar as irregularidades dispostas no art. 60 da Resolução TSE
23.463/2016. No caso, de identificação de irregularidade detectada pela unidade técnica, o Juiz Eleitoral poderá
determinar a conversão para o rito ordinário de análise das contas eleitorais.
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
A prestação de contas foi apresentada no dia 01/11/2016 (fl. 37), portanto, dentro do prazo legal,
conforme art. 45 da Res. TSE nº 23.463/2015.
1.2.
Foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas simplificada
(art. 59 da Resolução TSE nº 23.463/2015).
1.3.
Os extratos bancários apresentados (fls. 33/36) abrangem todo o período da campanha eleitoral,
conforme exigido pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
1.4.
Não foram utilizados recursos provenientes do Fundo Partidário, razão pela qual não foram
apresentados os documentos de que trata o art. 59, §5º, da Res. TSE nº 23.463/2015.
2.
RECEBIMENTO DIRETO OU INDIRETO DE FONTES VEDADAS (ART. 60, I, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
2.1.
Não houve.
3.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 60, II, DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.463/2015)
3.1.
Não houve.
4.
EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS (ART. 60, III, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
4.1.
Não houve.
5.
OMISSÃO DE RECITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
5.1.
Foi identificada a seguinte omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações
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voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº
DA
NOTA VALOR
%²
FISCAL
(R$)¹
09/09/2016 23.772.744/0001FRANCISCO EVANDRO 34
120,00
80,00
20
DA SILVA 01772662445
5.2.
Além disso, a despesa não foi escriturada na prestação de contas, conforme relatório de despesas
efetuadas que segue em anexo. Além disso, não consta nos extratos bancários apresentados às fls. 33/36
qualquer registro de pagamento da referida despesa, revelando indícios de omissão de receitas.
5.3.
A candidata foi intimada, através de seu advogado, conforme fl. 43, para sanar as falhas acima
mencionadas e/ou manifestar-se sobre elas, no prazo de setenta e duas horas, porém, nada apresentou ou
requereu no prazo assinalado, conforme certidão de 44.
5.4.
Foram juntados aos presentes autos, às fls. 45/46, documentos (recibo e uma nota fiscal eletrônica)
referentes a despesa acima descrita, sanando em parte a inconsistência de informações, porém, além de
permanecer a falha na escrituração contábil da despesa, não foi demonstrada a origem dos recursos utilizados
para pagamento da mesma.
5.5.
Por essa razão, vez que permanece a falha quanto a omissão de receita, e, por tratar-se de
irregularidade que compromete gravemente a regularidade e a confiabilidade das contas, pois impede a
verificação, pela Justiça Eleitoral, de conhecer a origem do recurso utilizado na campanha eleitoral, mormente
quando o valor dessa receita for significativo em relação ao montante de recursos movimentados – 80%, no caso
concreto, impõe-se sua desaprovação.
6.
NÃO IDENTIFICAÇÃO DE DOADORES ORIGINÁRIOS, NAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE OUTROS
PRESTADORES DE CONTAS (ART. 60, V, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
6.1.
Não houve.
7.
CONCLUSÃO
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este
analista:
7.1.
por sua desaprovação por entender que as falhas/impropriedades detectadas e diligenciadas no
presente processo (item 6), no seu conjunto, comprometem a regularidade da presente prestação de contas.
7.2.
em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo
dispõe o art. 59, § 4º da Resolução TSE nº 23.463/2015, e
7.3.
pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 62 da Resolução TSE nº.
23.463/2015, para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Mossoró/RN, 07 de março de 2018.
Djacy de Oliveira Cunha
Analista Judiciário – 58ª ZE/RN

Jailson Cardoso da Costa
Chefe de Cartório – 58ª ZE/RN

EDITAL Nº 11/2018
Edital de Intimação nº 11-PC/2017 – 58ZE
Prestação de Contas nº 646-10.2016.6.20.0058 (Protocolo nº 76.393/2016)
Requerente: TERTULO ALVES DA SILVA
Advogado: PEDRO FERNANDES DE QUEIROZ JÚNIOR (OAB/RN 6.452)
Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO o Requerente TERTULO ALVES DA SILVA, Candidato a Vereador pelo
Município de Baraúna, por intermédio de seu(s) Advogado(s) constituído(s) nos autos, PEDRO FERNANDES DE
QUEIROZ JÚNIOR (OAB/RN 6.452), para tomar conhecimento do RELATÓRIO CONCLUSIVO, PELA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e para querendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar-se sobre
o parecer abaixo, nos termos da Resolução do TSE Nº 23.463/2015.
Mossoró, 03 de maio de 2018.
PAULO LUCIANO MAIA MARQUES
Juíza Eleitoral da 58ª Zona
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz
das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Cumpre esclarecer que, apesar dos avanços realizados pelo compartilhamento de informações entre a Justiça
Eleitoral e outros órgãos de controle, não são objetos de análise quaisquer movimentações de recursos não
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declarados na prestação de contas e/ou não informados voluntariamente, uma vez que, além da inviabilidade
logística e operacional para tal, não cabe à unidade técnica, s.m.j, realizar investigação a respeito das operações
ocorridas anteriormente e no curso da campanha eleitoral, relativas às doações aos prestadores de contas,
procedimentos estes de competência dos órgãos de fiscalização tributária, assim como de autoridades policiais.
Nos termos do art. 60 da Resolução TSE 23.463/2015, a análise técnica da prestação de contas simplificada
será realizada de forma informatizada, com o objetivo de detectar:
I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II - recebimento de recursos de origem não identificada;
III - extrapolação de limite de gastos;
IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo Partidário, além da verificação informatizada
da prestação de contas simplificada, a análise dos documentos de que trata o § 5º do art. 59 deve ser feita de
forma manual, mediante o exame da respectiva documentação que comprove a correta utilização dos valores.
Sendo assim, o parecer técnico destina-se a apontar as irregularidades dispostas no art. 60 da Resolução TSE
23.463/2016. No caso, de identificação de irregularidade detectada pela unidade técnica, o Juiz Eleitoral poderá
determinar a conversão para o rito ordinário de análise das contas eleitorais.
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
A prestação de contas foi apresentada no dia 01/11/2016 (fl. 165), portanto, dentro do prazo legal,
conforme art. 45 da Res. TSE nº 23.463/2015.
1.2.
Foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas simplificada
(art. 59 da Resolução TSE nº 23.463/2015).
1.3.
Os extratos bancários apresentados (fls. 146/150) abrangem todo o período da campanha eleitoral,
conforme exigido pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
1.4.
Não foram utilizados recursos provenientes do Fundo Partidário (art. 59, §5º, da Res. TSE nº
23.463/2015).
2.
RECEBIMENTO DIRETO OU INDIRETO DE FONTES VEDADAS (ART. 60, I, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
2.1.
Não houve.
3.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 60, II, DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.463/2015)
3.1.
Não houve.
4.
EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS (ART. 60, III, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
4.1.
Não houve.
5.
OMISSÃO DE RECITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
5.1.
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização,
informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n.
23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº
DA
NOTA VALOR
%²
FISCAL
(R$)¹
30/09/2016
08.350.555/0010FRANCISCO
ASSIS 1521
1.028,18
7,66
66
NETO POSTO IGUANA
30/09/2016
08.350.555/0010FRANCISCO
ASSIS 1522
1.239,81
9,23
66
NETO POSTO IGUANA
1 Valor das despesas financeiras registradas
2 Representatividade das despesas financeiras em relação ao valor total
5.2.
O candidato foi intimado no dia 15/05/2017, através de publicação no DJE nº 084, conforme fl. 171, para
sanar as falhas acima mencionadas e/ou manifestar-se sobre elas, no prazo de setenta e duas horas, porém,
somente veio a apresentar manifestação em 15/03/2018, conforme fls. 175/181.
5.3.
Em sua manifestação, o candidato apresentou prestação de contas retificadora (fl. 179), na qual foram
incluídas as despesas acima relacionadas, bem como juntou aos autos cópias das notas fiscais eletrônicas
emitidas (fls. 180/181). Apesar disso, as falhas apontadas não foram integralmente sanadas, tendo em vista que
não foi escriturado, ou mesmo informado na prestação de contas, a origem dos recursos arrecadados e
utilizados no pagamento das referidas despesas. Tais recursos somam um montante de R$ 2.267,99 (dois mil e
duzentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), que, inclusive, não circularam através da conta
bancária do candidato, fato que pode ser constatado através da consulta aos extratos bancários de fls. 146/150.
5.4.
Diante da impossibilidade de verificação da origem dos recursos arrecadados para das despesas acima
descritas e por tratar-se de falha que compromete gravemente a regularidade e a confiabilidade das contas, pois
impossibilita a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de conhecer a origem dos recursos utilizados na campanha
eleitoral, mormente quando o valor dessa receita for significativo em relação ao montante de recursos financeiros
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movimentados pelo candidato (R$ 13.425,95), ou seja, 16,89% (dezesseis vírgula oitenta e nove por cento), no
caso concreto, impõe-se sua desaprovação.
6.
NÃO IDENTIFICAÇÃO DE DOADORES ORIGINÁRIOS, NAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE OUTROS
PRESTADORES DE CONTAS (ART. 60, V, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
6.1.
Não houve.
7.
CONCLUSÃO
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este
analista:
7.1.
por sua desaprovação por entender que as falhas/impropriedades detectadas e diligenciadas no
presente processo (item 5), no seu conjunto, comprometem a regularidade da presente prestação de contas.
7.2.
em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo
dispõe o art. 59, § 4º da Resolução TSE nº 23.463/2015, e
7.3.
pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 62 da Resolução TSE nº.
23.463/2015, para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Mossoró/RN, 12 de abril de 2018.
Djacy de Oliveira Cunha
Analista Judiciário – 58ª ZE/RN

Jailson Cardoso da Costa
Chefe de Cartório – 58ª ZE/RN

69ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas n° 195-83.2015.6.20.0069
SADP: 7.697/2015
Requerente: Partido Republicano da Ordem Social – PROS (exercício 2014)
Requerido: Juízo da 69ª ZE/RN
Advogado: Estéferson Ubarana Gomes da Silva – OAB/RN 9.979
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem
Social – PROS, relativo ao exercício financeiro do ano de 2014 (fl. 02).
Publicado edital de ciência (fl. 98), não foi apresentada impugnação à declaração supracitada (fl. 98v).
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fl. 101), oportunidade em que opinou pela desaprovação das contas
em análise.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral posicionou-se simetricamente à unidade técnica (fls.
102/103v), sugerindo a desaprovação das contas apresentadas pelo PROS relativo ao exercício de 2014, com a
consequente aplicação das sanções dispostas no art. 28, inciso IV da Resolução TSE nº 21.841/2004.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Inicialmente, há de se destacar o disposto no art. 65 da Resolução 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral –
TSE, que regulamenta o disposto no Título III da Lei 9.096/95 – Das finanças e Contabilidade dos Partidos.
Vejamos:
Resolução 23.546/2017
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
(…)
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo
com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as
regras previstas na Resolução-TSE nº 21.841, de 22 de junho de 2004;
Através da interpretação do art. 65 da Resolução 23.546/2017, conclui-se que o mérito das Prestações de
Contas de exercício financeiro de 2014 devem ser analisadas sob o prisma da Resolução 21.841/2004, assim
como o rito processual a ser adotado, in casu, é o abarcado pela Resolução 23.546/2017.
Justificada a necessidade de aplicação das referidas normas intertemporais para o desfecho da atividade
jurisdicional, passa-se a analisar o mérito da contenda.
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Pois bem. A agremiação deixou de apresentar peças expressamente exigidas pela Resolução 21.841/2004,
ensejando irregularidade, na medida que deixou de abrir conta bancária e, portanto, não apresentou os
respectivos extratos relativos ao exercício de 2014, em clara afronta às alíneas “l” e “n” do inciso II do artigo 14
da resolução TSE nº 21.841/2004, que assim dispõem, verbis:
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e
documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 1º): (...)
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95: (…)
l) relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o respectivo endereço, bem
como identificação daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s)
destinada(s) à movimentação dos demais recursos;
(…)
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso anterior, do período integral do
exercício ao qual se refere a prestação de contas;
Observa-se que a não abertura de conta corrente, e, consequentemente, a não apresentação dos extratos
bancários consolidados e definitivos, impossibilita a fiscalização e controle da movimentação financeira do
partido, e, assim como se extrai do parecer conclusivo da Unidade Técnica, tal irregularidade enseja
“inconsistência grave, geradora de desaprovação das contas, em virtude do descumprimento de requisito
essencial ao exame das contas, materializada na impossibilidade da Justiça Eleitoral fiscalizar a regularidade da
movimentação financeira ou até mesmo sua ausência”.
Denota-se, portanto, que trata-se de falha gravíssima, porque impede a efetiva fiscalização das contas do
requerente. Na essência, a finalidade primordial da prestação de contas não resultou atendida, principalmente
em razão da relevância das incorreções remanescentes no seu conjunto.
Por outro lado, cumpre observar que as mudanças introduzidas pela Lei 13.165/2015 ao art. 37 da Lei 9.096/95
são regras de direito material e não se aplicam às prestações de contas partidárias de exercícios anteriores a
sua vigência, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, bem como em respeito ao
princípio do tempus regit actum, nesse sentido:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVADA PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. 1. QUESTÃO DE ORDEM. As alterações promovidas no caput do art. 37 da Lei n°
9096/1995, reproduzidas no art. 49 da Res.-TSE n° 23.464/2015, são regras de direito material e, portanto,
aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes. Entendimento contrário
permitiria que contas das agremiações partidárias relativas a um mesmo exercício financeiro fossem analisadas
com base em regras materiais diversas, o que não se pode admitir. É preciso conferir tratamento isonômico a
todos os partidos políticos, sem alterar as regras aplicáveis a exercícios financeiros já encerrados, em razão do
princípio da segurança jurídica. O Plenário do TSE, analisando a questão relativa à alteração legislativa
promovida pela mesma lei ora em análise na Lei das Eleições quanto ao registro do doador originário nas
doações, assentou que “a regra constante da parte final do § 12 do art. 28 da Lei n° 9.504/97, com a redação
conferida pela Lei n° 13.165/2015, não pode ser aplicada, (…) seja porque a lei, em regra, tem eficácia
prospectiva, não alcançando fatos já consumados e praticados sob a égide da lei pretérita” (EDREspe 248187/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 1/12/2015). A modalidade de sanção em decorrência da
desaprovação de contas prevista na nova redação do caput do art. 37 da Lei n° 9.096/1995, conferida pela Lei n°
13.165/2015, somente deve ser aplicada às prestações de contas relativas ao exercício de 2016 e seguintes.
(…)(Ed-Ed-Pc 961-83/DF, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, PSESS em 3/3/2016) (sem destaques no original)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. DESAPROVAÇÃO. (…) 1. A título de obiter
dictum e para efeito de orientação, a regra do novo caput do art. 37 da Lei n° 9.096/95, introduzida pela Lei n°
13.165/2015, somente pode ser aplicada na hipótese de desaprovação de contas por irregularidades apuradas
nas prestações de contas apresentadas a partir da vigência do novo dispositivo, ou seja, a partir daquelas que
vierem a ser prestadas até 30 de abril de 2016 em relação ao exercício atual (2015), ao passo que as sanções
aplicáveis às prestações de contas referentes aos exercícios anteriores devem seguir a legislação vigente no
momento da sua apresentação. […] (AgR-REspe-Pc 65-48/RN, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em
3/5/2016) (sem destaques no original)
RECURSO ESPECIAL. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
RETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES PRODUZIDAS NO ART. 37 DA LEI 9.096/95 PELA LEI 13.165/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NORMAS DE DIREITO MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. As mudanças
introduzidas pela Lei 13.165/2015 ao art. 37 da Lei 9.096/95 em especial a retirada de suspensão de cotas do
Fundo Partidário são regras de direito material e não se aplicam às prestações de contas partidárias de
exercícios anteriores, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Precedentes. 2.
Assim, deve ser mantido o bloqueio de cotas imposto ao partido recorrente pelo TRE/SP no tocante às contas de
2014. […] (REspe 25-24/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 13/6/2016) (sem destaque no original)
Desse modo, de acordo com as normas vigentes à época, a consequência imediata da presente desaprovação
contábil é a suspensão do recebimento da cota-parte dos recursos do Fundo Partidário a que faria jus, devendo
a suspensão ser aplicada conforme dispõe o art. 28, IV, Resolução TSE 21.841/2004, segundo o qual:
Art. 28. Constatada a inobservância às normas estabelecidas na Lei nº 9.096/95, nesta Resolução e nas normas
estatutárias, ficará sujeito o partido às seguintes sanções (Lei nº 9.096/95, art. 36):
(…)
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IV – no caso de desaprovação das contas, a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário perdura pelo
prazo de um ano, a partir da data de publicação da decisão (Lei nº 9.096/95, art. 37).
Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial e da Unidade Técnica, julgo DESAPROVADAS as contas
relativas ao exercício financeiro de 2014 da comissão Provisória Municipal do Partido Republicano da Ordem
Social – PROS, com fulcro no artigo 27, III, da Resolução TSE 21.841/04.
Em consectário, DETERMINO a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) ano
a partir da publicação da presente decisão, com fulcro nos artigos 27, III, e 28, IV, da Resolução TSE n°
21.841/04 e 37 da lei 9.096/95, em razão da falta de comprovação da abertura da conta bancária, e,
consequentemente, pela ausência dos extratos bancários referentes ao período em análise.
Alimente-se o sistema SICO.
Intime-se os Diretórios Nacional e Estadual sobre a presente, inclusive enviando-lhes cópia.
Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as formalidades legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se à
baixa no SADP.
Natal/RN, 11 de maio de 2018.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral em substituição da 69ª ZE/RN
Natal/RN
Prestação de Contas n° 194-98.2015.6.20.0069
SADP: 8.142/2015
Requerente: Partido Social Democrático – PSD (exercício 2014)
Requerido: Juízo da 69ª ZE/RN
Advogado: Fábio Cunha Alves de Sena – OAB/RN 5.036
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD,
relativo ao exercício financeiro do ano de 2014 (fl. 05).
Publicado edital de ciência (fl. 47), não foi apresentada impugnação à declaração supracitada (fl. 50).
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fl. 51), oportunidade em que opinou pela desaprovação das contas
em análise.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral posicionou-se simetricamente à unidade técnica (fls.
52/53v), sugerindo a desaprovação das contas apresentadas pelo PSD relativo ao exercício de 2014, com a
consequente aplicação das sanções dispostas no art. 28, inciso IV da Resolução TSE nº 21.841/2004.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Inicialmente, há de se destacar o disposto no art. 65 da Resolução 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral –
TSE, que regulamenta o disposto no Título III da Lei 9.096/95 – Das finanças e Contabilidade dos Partidos.
Vejamos:
Resolução 23.546/2017
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
(…)
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo
com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as
regras previstas na Resolução-TSE nº 21.841, de 22 de junho de 2004;
Através da interpretação do art. 65 da Resolução 23.546/2017, conclui-se que o mérito das Prestações de
Contas de exercício financeiro de 2014 devem ser analisadas sob o prisma da Resolução 21.841/2004, assim
como o rito processual a ser adotado, in casu, é o abarcado pela Resolução 23.546/2017.
Justificada a necessidade de aplicação das referidas normas intertemporais para o desfecho da atividade
jurisdicional, passa-se a analisar o mérito da contenda.
Pois bem. A agremiação deixou de apresentar peças expressamente exigidas pela Resolução 21.841/2004,
ensejando irregularidade, na medida que deixou de abrir conta bancária e, portanto, não apresentou os
respectivos extratos relativos ao exercício de 2014, em clara afronta às alíneas “l” e “n” do inciso II do artigo 14
da resolução TSE nº 21.841/2004, que assim dispõem, verbis:
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e
documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 1º): (...)
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95: (…)
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l) relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o respectivo endereço, bem
como identificação daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s)
destinada(s) à movimentação dos demais recursos;
(…)
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso anterior, do período integral do
exercício ao qual se refere a prestação de contas;
Observa-se que a não abertura de conta corrente, e, consequentemente, a não apresentação dos extratos
bancários consolidados e definitivos, impossibilita a fiscalização e controle da movimentação financeira do
partido, e, assim como se extrai do parecer conclusivo da Unidade Técnica, tal irregularidade enseja
“inconsistência grave, geradora de desaprovação das contas, em virtude do descumprimento de requisito
essencial ao exame das contas, materializada na impossibilidade da Justiça Eleitoral fiscalizar a regularidade da
movimentação financeira ou até mesmo sua ausência”.
Denota-se, portanto, que trata-se de falha gravíssima, porque impede a efetiva fiscalização das contas do
requerente. Na essência, a finalidade primordial da prestação de contas não resultou atendida, principalmente
em razão da relevância das incorreções remanescentes no seu conjunto.
Por outro lado, cumpre observar que as mudanças introduzidas pela Lei 13.165/2015 ao art. 37 da Lei 9.096/95
são regras de direito material e não se aplicam às prestações de contas partidárias de exercícios anteriores a
sua vigência, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, bem como em respeito ao
princípio do tempus regit actum, nesse sentido:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVADA PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. 1. QUESTÃO DE ORDEM. As alterações promovidas no caput do art. 37 da Lei n°
9096/1995, reproduzidas no art. 49 da Res.-TSE n° 23.464/2015, são regras de direito material e, portanto,
aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes. Entendimento contrário
permitiria que contas das agremiações partidárias relativas a um mesmo exercício financeiro fossem analisadas
com base em regras materiais diversas, o que não se pode admitir. É preciso conferir tratamento isonômico a
todos os partidos políticos, sem alterar as regras aplicáveis a exercícios financeiros já encerrados, em razão do
princípio da segurança jurídica. O Plenário do TSE, analisando a questão relativa à alteração legislativa
promovida pela mesma lei ora em análise na Lei das Eleições quanto ao registro do doador originário nas
doações, assentou que “a regra constante da parte final do § 12 do art. 28 da Lei n° 9.504/97, com a redação
conferida pela Lei n° 13.165/2015, não pode ser aplicada, (…) seja porque a lei, em regra, tem eficácia
prospectiva, não alcançando fatos já consumados e praticados sob a égide da lei pretérita” (EDREspe 248187/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 1/12/2015). A modalidade de sanção em decorrência da
desaprovação de contas prevista na nova redação do caput do art. 37 da Lei n° 9.096/1995, conferida pela Lei n°
13.165/2015, somente deve ser aplicada às prestações de contas relativas ao exercício de 2016 e seguintes.
(…)(Ed-Ed-Pc 961-83/DF, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, PSESS em 3/3/2016) (sem destaques no original)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. DESAPROVAÇÃO. (…) 1. A título de obiter
dictum e para efeito de orientação, a regra do novo caput do art. 37 da Lei n° 9.096/95, introduzida pela Lei n°
13.165/2015, somente pode ser aplicada na hipótese de desaprovação de contas por irregularidades apuradas
nas prestações de contas apresentadas a partir da vigência do novo dispositivo, ou seja, a partir daquelas que
vierem a ser prestadas até 30 de abril de 2016 em relação ao exercício atual (2015), ao passo que as sanções
aplicáveis às prestações de contas referentes aos exercícios anteriores devem seguir a legislação vigente no
momento da sua apresentação. […] (AgR-REspe-Pc 65-48/RN, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em
3/5/2016) (sem destaques no original)
RECURSO ESPECIAL. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
RETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES PRODUZIDAS NO ART. 37 DA LEI 9.096/95 PELA LEI 13.165/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NORMAS DE DIREITO MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. As mudanças
introduzidas pela Lei 13.165/2015 ao art. 37 da Lei 9.096/95 em especial a retirada de suspensão de cotas do
Fundo Partidário são regras de direito material e não se aplicam às prestações de contas partidárias de
exercícios anteriores, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Precedentes. 2.
Assim, deve ser mantido o bloqueio de cotas imposto ao partido recorrente pelo TRE/SP no tocante às contas de
2014. […] (REspe 25-24/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 13/6/2016) (sem destaque no original)
Desse modo, de acordo com as normas vigentes à época, a consequência imediata da presente desaprovação
contábil é a suspensão do recebimento da cota-parte dos recursos do Fundo Partidário a que faria jus, devendo
a suspensão ser aplicada conforme dispõe o art. 28, IV, Resolução TSE 21.841/2004, segundo o qual:
Art. 28. Constatada a inobservância às normas estabelecidas na Lei nº 9.096/95, nesta Resolução e nas normas
estatutárias, ficará sujeito o partido às seguintes sanções (Lei nº 9.096/95, art. 36):
(…)
IV – no caso de desaprovação das contas, a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário perdura pelo
prazo de um ano, a partir da data de publicação da decisão (Lei nº 9.096/95, art. 37).
Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial e da Unidade Técnica, julgo DESAPROVADAS as contas
relativas ao exercício financeiro de 2014 da comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático – PSD,
com fulcro no artigo 27, III, da Resolução TSE 21.841/04.
Em consectário, DETERMINO a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) ano
a partir da publicação da presente decisão, com fulcro nos artigos 27, III, e 28, IV, da Resolução TSE n°
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21.841/04 e 37 da lei 9.096/95, em razão da falta de comprovação da abertura da conta bancária, e,
consequentemente, pela ausência dos extratos bancários referentes ao período em análise.
Alimente-se o sistema SICO.
Intime-se os Diretórios Nacional e Estadual sobre a presente, inclusive enviando-lhes cópia.
Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as formalidades legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se à
baixa no SADP.
Natal/RN, 11 de maio de 2018.
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral em substituição da 69ª ZE/RN
Natal/RN
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