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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Processo 0600074-77.2019.6.20.0000
ACÓRDÃO
REF.:
PJE - PA N.º 0600074-77.2019.6.20.0000 (PAE N.º 3190/2019)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL SIVANILDO ALVES DE MELO (IFRN INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS
DE JOÃO CÂMARA)
INTERESSADO:
JUÍZO DA 6ª ZONA ELEITORAL –CEARÁ MIRIM/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 6ª ZONA ELEITORAL. ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO –NÍVEL INTERMEDIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE. CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E
CONVENIÊNCIA. PRIORIZAÇÃO DE OUTRAS ALTERNATIVAS PARA A REQUISIÇÃO DE SERVIDORES
FEDERAIS. INDEFERIMENTO.
Em que pese estarem presentes os requisitos normativos para a realização da requisição em tela, afiguram-se
inexistentes os critérios de oportunidade e conveniência administrativas.
Indeferimento da requisição.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em indeferir a requisição do servidor SIVANILDO
ALVES DE MELO, ocupante do cargo de Assistente em Administração –Nível Intermediário, do Quadro de
Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, campus de
João Câmara, para a 6ª Zona Eleitoral –Ceará Mirim/RN, em razão dos critérios de oportunidade e conveniência
administrativas, com fundamento na Resolução TSE nº 23.523/2017 e na Lei nº 6.999/82, nos termos do voto do
Presidente, parte integrante desta decisão.
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Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 06 de maio de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente

ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0600964-50.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GABINETE DO DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES Prestação de Contas n.º 0600964-50.2018.6.20.0000
Assunto:
Prestação de Contas –De Candidato –Cargo –Deputado Estadual Requerente: Eleição 2018
Elzimar Peixoto Monteiro –Deputado Estadual
Advogados: Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa (OAB/RN 5695); Murilo Mariz de Faria Neto (OAB/RN
5691); Rafaella Melo de Souza Rodrigues Rebouças (OAB/RN 6808); Bruna Elizabeth Fernandes de Negreiros
(OAB/RN 6730); Gabriella de Melo Souza Rodrigues Rebouças Barros (OAB/RN 6747); Isabella Melo de Souza
Rodrigues Rebouças Lopes (OAB/RN 8148); Jonas Dumaresq de Oliveira Nobrega (OAB/RN 12302); Miriam
Ludmila Costa Diogenes Malala (OAB/RN 8310) e Karina Ferreira Macedo (OAB/RN 14697) Requerente:
Elzimar Peixoto Monteiro
Advogados: Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa (OAB/RN 5695); Murilo Mariz de Faria Neto (OAB/RN
5691); Rafaella Melo de Souza Rodrigues Rebouças (OAB/RN 6808); Bruna Elizabeth Fernandes de Negreiros
(OAB/RN 6730); Gabriella de Melo Souza Rodrigues Rebouças Barros (OAB/RN 6747); Isabella Melo de Souza
Rodrigues Rebouças Lopes (OAB/RN 8148); Jonas Dumaresq de Oliveira Nobrega (OAB/RN 12302); Miriam
Ludmila Costa Diogenes Malala (OAB/RN 8310) e Karina Ferreira Macedo (OAB/RN 14697)
Relator:
Desembargador Cornélio Alves
DECISÃO
Trata-se de Prestação de Contas de Elzimar Peixoto Monteiro referente às Eleições 2018 quando disputou o
cargo de Deputado Estadual.
Intimado acerca do relatório preliminar, pugnou pela dilação de prazo, argumentando que não teria logrado êxito
em levantar toda a documentação pertinente (ID 1110121).
Éo que importa relatar.
Na espécie, ante o contexto dos autos, defiro dita prorrogação para o prestador de contas se manifestar acerca
do relatório preliminar, no prazo de 05 (cinco) dias.
ÀSecretaria Judiciária para cumprimento.
Natal/RN, 15 de maio de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Relator
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Processo 0600984-41.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GABINETE DO DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES Prestação de Contas n.º 0600984-41.2018.6.20.0000
Assunto:
Prestação de Contas –De Candidato –Cargo –Deputado Estadual Requerente: Eleição 2018
Getulio Teixeira Pessoa –Deputado Estadual
Advogados: Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa (OAB/RN 5695); Murilo Mariz de Faria Neto (OAB/RN
5691); Rafaella Melo de Souza Rodrigues Rebouças (OAB/RN 6808); Bruna Elizabeth Fernandes de Negreiros
(OAB/RN 6730); Gabriella de Melo Souza Rodrigues Rebouças Barros (OAB/RN 6747); Isabella Melo de Souza
Rodrigues Rebouças Lopes (OAB/RN 8148); Jonas Dumaresq de Oliveira Nobrega (OAB/RN 12302); Miriam
Ludmila Costa Diogenes Malala (OAB/RN 8310) e Karina Ferreira Macedo (OAB/RN 14697) Requerente:
Getulio Teixeira Pessoa
Advogados: Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa (OAB/RN 5695); Murilo Mariz de Faria Neto (OAB/RN
5691); Rafaella Melo de Souza Rodrigues Rebouças (OAB/RN 6808); Bruna Elizabeth Fernandes de Negreiros
(OAB/RN 6730); Gabriella de Melo Souza Rodrigues Rebouças Barros (OAB/RN 6747); Isabella Melo de Souza
Rodrigues Rebouças Lopes (OAB/RN 8148); Jonas Dumaresq de Oliveira Nobrega (OAB/RN 12302); Miriam
Ludmila Costa Diogenes Malala (OAB/RN 8310) e Karina Ferreira Macedo (OAB/RN 14697)
Relator:
Desembargador Cornélio Alves
DECISÃO
Trata-se de Prestação de Contas de Getulio Teixeira Pessoa referente às Eleições 2018 quando disputou o
cargo de Deputado Estadual.
Intimado acerca do relatório preliminar, pugnou pela dilação de prazo, argumentando que não foi possível
identificar o ocorrido em relação a falha detectada (ID 1110071).
Éo que importa relatar.
Na espécie, ante o contexto dos autos, defiro dita prorrogação para o prestador de contas se manifestar acerca
do relatório preliminar, no prazo de 05 (cinco) dias.
ÀSecretaria Judiciária para cumprimento.
Natal/RN, 15 de maio de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Relator

GABINETE DA JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0601579-40.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601579-40.2018.6.20.0000 Relator: Juiz ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
FAUSTINO FERREIRA Assunto: [Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Contas Não Apresentação das Contas] REQUERENTE: ELEICAO 2018 TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA DEPUTADO
ESTADUAL, TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: DONNIE ALLISON DOS
SANTOS MORAIS - RN7215
DECISÃO
Trata-se de pedido incidental formulado nos autos eletrônicos da Prestação de Contas nº 0601579-40, por meio
do qual Tiago de Medeiros Almeida, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições 2018, requer “a
baixa da pendência relativa a 'ausência de entrega da Prestação de contas'" (ID 1136971).
Juntou certidão dando conta que, até a data de 06/05/2019, o referido eleitor não estava quite com a Justiça
Eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de contas (ID 1137021).
Éo que importa relatar. Decido.
De início, importa ressaltar que a certidão de quitação eleitoral abrange, além da apresentação de contas de
campanha, o preenchimento de todos os demais requisitos previstos no art. 11, §7º, da Lei nº 9.504/97, cuja
aferição éfeita mediante acesso aos dados constantes do cadastro nacional de eleitores, pelos Cartórios
Eleitorais respectivos.
Isso implica dizer que o Tribunal, por meio de sua Secretaria Judiciária, não detém os meios procedimentais
necessários para alterar a situação do eleitor no referido cadastro, sendo atribuição do chefe do cartório da Zona
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Eleitoral, onde o eleitor está inscrito, fazer os lançamentos no sobredito banco de dados, conforme dicção do art.
23, X, da Resolução/TRE-RN nº 13/2015 –Regimento Interno das Zonas Eleitorais do Rio Grande do Norte.
De mais a mais, éde se dizer que não cabe a esta Juíza determinar a realização da medida pretendida no
presente requerimento, porquanto àchefia de cartório da Zona Eleitoral está vinculada apenas ao Juízo da
respectiva zona, na forma predicada pelo art. 23, VI, da já mencionada resolução.
Assim sendo, considerando que o levantamento da situação do eleitor deve ser realizado pelo cartório eleitoral
no qual está inscrito, e não neste Tribunal, mostra-se inviável o atendimento do pleito formulado nestes autos,
razão pela qual não conheço do pedido.
Determino, por fim, que a Secretaria Judiciária encaminhe ao Juízo Zona Eleitoral onde o requerente éinscrito
(24ª ZE - Parelhas) certidão acerca da apresentação (ou não) das contas eleitorais, relativas às eleições de
2018, para as providências que considerar pertinentes.
Publique-se e cumpra-se.
Natal/RN, 20/05/2019.
Juíza ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA Relatora

GABINETE DO JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0601204-39.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601204-39.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado
Estadual REQUERENTE: GERCINDO BANDEIRA NAVEGANTES JUNIOR ADVOGADO: DANIEL CABRAL
MARIZ MAIA - RN8271
DESPACHO
Vistos, etc.
Tendo em vista o pedido formulado na petição ID 1151621, e considerando os argumentos apresentados pelo
advogado do Requerente, concedo a dilação de prazo para se manifestar sobre o relatório de diligências, por 3
(três) dias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal, 21 de maio de 2019.
Juiz Wlademir Soares Capistrano Relator

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
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ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento n.º 32/2019
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 28/05/2019, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601570-78.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico – PJE)
RELATOR: JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
ASSUNTOS: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Contas - Não
Apresentação das Contas
REQUERENTES
: MARICELMA PEREIRA E OUTRO
ADVOGADO(S)
: SEM ADVOGADO
2
RECURSO ELEITORAL Nº 5-78.2018.6.20.0049
ORIGEM: UPANEMA-RN (49ª ZONA ELEITORAL - MOSSORÓ)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Recursos Financeiros de Campanha
Eleitoral - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa
Física - Representação
RECORRENTE(S)
: ANTÔNIO ARGEMIRO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: ALUÍZIO DELMIRO DA COSTA JUNIOR
RECORRIDO(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
3
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601091-85.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico – PJE)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
REQUERENTE(S)
: MARIA CACILDA DA SILVA PEREIRA E OUTRO
ADVOGADOS
: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA e Outros
4
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601543-95.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico – PJE)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
REQUERENTE(S)
: JOAO MARIA NAPOLEAO DE MEDEIROS E OUTRO
ADVOGADO
: FRANCISCO ASSIS DA CUNHA
INTERESSADO
: JOAO MACIEL LINS
ADVOGADO
: FRANCISCO ASSIS DA CUNHA
INTERESSADA
: CIBELLE DE OLIVEIRA MARQUES CAVALCANTI
ADVOGADO
: FRANCISCO ASSIS DA CUNHA
5
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 33-67.2016.6.20.0000
ORIGEM: NATAL-RN
RELATORA: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2015
REQUERENTE(S)
: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADA
: Shade Dandara Monteiro de Melo Costa
REQUERENTE(S)
: KAROL DINIZ FONTES, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S)
: NICOLAS RAMON TRIGUEIRO DE OLIVEIRA, NA QUALIDADE DE
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 092

ADVOGADO

Natal, quinta-feira, 23 de maio de 2019

Página 7

TESOUREIRO
: SEM ADVOGADO

NATAL/RN, 22 de maio de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

ATOS ORDINATÓRIOS

Prestação de Contas Nº 37-70.2017.6.20.0000 Prot. Nº 11.111/2017
Relator: Juiz Wlademir Soares Capistrano
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2016
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC/RN - ESTADUAL
ADVOGADOS: FRANCISCO JOSE LIRA CORREIA e Outros
REQUERENTE(S): ADENUBIO DE MELO GONZAGA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADOS: FRANCISCO JOSE LIRA CORREIA e Outros
REQUERENTE(S): RENATA ARAUJO DA SILVA E SILVA, NA QUALIDADE DE TESOUREIRA
ADVOGADOS: FRANCISCO JOSE LIRA CORREIA e Outros
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, notifico o Requerente,
por seu representante legal, para, no prazo de até 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o Relatório Preliminar
Para Expedição de Diligências nº SACEP 38/2019 de fls. 140/140v. dos presentes autos.
Publique-se.
Natal/RN, 22 de maio de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ
Prestação de Contas Nº 39-40.2017.6.20.0000 Prot. Nº 10.661/2017
Relator: Juiz Luís Gustavo Alves Smith
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2016
REQUERENTE(S)
: PARTIDO DA REPUBLICA - PR/RN - ESTADUAL
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA
REQUERENTE(S)
: JOÃO DA SILVA MAIA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA
REQUERENTE(S)
: ANTONIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, notifico o Requerente,
por seu representante legal, para, no prazo de até 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o Relatório Preliminar
Para Expedição de Diligências nº 52/SACEP/2019 de fls. 60/60v dos presentes autos.
Publique-se.
Natal/RN, 22 de maio de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 026/2019
PARTIDOS POLÍTICOS. DIRETÓRIOS/COMISSÕES MUNICIPAIS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2018
Prazo para impugnação: 05 (cinco) dias, contados do fim do prazo de 15 de exposição deste Edital no Átrio do
Fórum.
De ordem do Excelentíssimo Senhor, Dr. MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO, MM. Juiz Eleitoral da 1ª Zona
Eleitoral de Natal, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte,
TORNO PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial ao
Ministério Público Eleitoral e aos demais Partidos Políticos, em cumprimento ao art. 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95,
c/c art. 31, §§1º, 2º e 3º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, que a Prestação de Contas Anual e Balanço
Patrimonial referente ao exercício financeiro de 2018 do Órgão do Diretório Municipal do PARTIDO
SOLIDARIEDADE desta Capital encontram-se no Cartório desta 1ª Zona Eleitoral para que querendo procedam
exames, relatem fatos e/ou indiquem provas ou peçam abertura de investigação para apurar qualquer ato que
viole as prescrições legais ou estatutárias em matéria financeira, a que os partidos e seus filiados estejam
sujeitos, nos termos do parágrafo único do art. 35 da Lei. 9.096/95, sendo de 05 (cinco), a contar do término do
prazo deste Edital, o prazo para impugunarem as peças.
Dado e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 1ª Zona Eleitoral, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
Maio do ano de dois mil e dezoito (2019). Eu, Arlley Andrade de Sousa, Chefe de Cartório da 1ª Zona Eleitoral de
Natal/RN, o fiz expedir e subscrevi.
Arlley Andrade de Sousa
Chefe de Cartório da 1ªZE-Natal/RN
E D I T A L Nº 027/2019
PARTIDOS POLÍTICOS. DIRETÓRIOS/COMISSÕES MUNICIPAIS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2018
Prazo para impugnação: 05 (cinco) dias.
De ordem do Excelentíssimo Senhor, Dr. MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO, MM. Juiz Eleitoral da 1ª Zona
Eleitoral de Natal, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte,
TORNO PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial ao
Ministério Público e aos demais Partidos Políticos, em cumprimento ao art. 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95, e art. 31,
§§1º, 2º e 3º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, que a Prestação de Contas Anual e Balanco Patrimonial
referente ao exercício financeiro de 2018 do Órgão do Diretório Municipal do PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
desta Capital encontram-se no Cartório desta 1ª Zona Eleitoral para que querendo procedam exames, relatem
fatos e/ou indiquem provas ou peçam abertura de investigação para apurar qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias em matéria financeira, a que os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do
parágrafo único do art. 35 da Lei. 9.096/95, sendo de 05 (cinco), a contar do término do intervalo deste Edital, o
prazo para impugnarem as peças.
Dado e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 1ª Zona Eleitoral, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
Maio do ano de dois mil e dezoito (2019). Eu, Arlley Andrade de Sousa, Chefe de Cartório da 1ª Zona Eleitoral de
Natal/RN, o fiz expedir e vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Arlley Andrade de Sousa
Chefe de Cartório da 1ª-Zona Eleitoral-Natal/RN.
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05ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 032/2019
A Excelentíssima Dra. Lílian Rejane da Silva, Juíza Eleitoral da 5ª ZE/Macaíba/RN, nos termos do art. 59 da
Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, FAZ SABER que os partidos políticos adiante listados
apresentaram suas respectivas prestações de contas finais, relativas às Eleições Gerais 2018, ficando cientes
que qualquer partido político, coligação partidária e candidato, bem como o Ministério Público Eleitoral ou
qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital. O
acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço eletrônico
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
PARTIDO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEIS
Nº DO PROCESSO
Presidente: José Rivonaldo Cavalcante
Tesoureiro: Gildete Hortêncio da Costa Cavalcante
PSC
Senador Elói de Contabilista: Antonio Victor da Silva Neto
43-28.2018.6.20.0005
Souza/RN
Advogado: Adna Gardênia Hortêncio Cavalcante
Albuquerque (OAB/RN 9304)
Presidente: Francisco Vital da Silva
Senador Elói de Tesoureiro: José Ocian Angelo da Silva
Souza/RN
SD
Contabilista: Antonio Victor da Silva Neto
42-43.2018.6.20.0005
Advogado: Adna Gardênia Hortêncio Cavalcante
Albuquerque (OAB/RN 9304)
Presidente: Antonio Victor da Silva Neto
Senador Elói de Tesoureiro: Paulo Ricardo Pereira Cassimiro
Souza/RN
PHS
Contabilista: Samuel L. B. Moura
54-57.2018.6.20.0005
Advogado: Adna Gardênia Hortêncio Cavalcante
Albuquerque (OAB/RN 9304)
Presidente: Karoline Araújo de Melo
Senador Elói de Tesoureiro: Maria Heloiza Rocha de Freitas
Souza/RN
PP
Contabilista:
53-72.2018.6.20.0005
Advogado: Caio Túlio Dantas Bezerra (OAB/RN
5216)
Presidente: Karoline Araújo de Melo
Senador Elói de Tesoureiro: Francisco Pereira da Costa Neto
Souza/RN
PATRI
Contabilista:
49-35.2018.6.20.0005
Advogado: Caio Túlio Dantas Bezerra (OAB/RN
5216)
Presidente: Marília Pereira Dias
Macaíba/RN
Tesoureiro: Maria Luciana da Costa
MDB
Contabilista: Adailton Gomes M. Xavier
17-30.2018.6.20.0005
Advogado: Lucas Dias de Queiroz (OAB/RN 16895)
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades
abrangidas pela zona eleitoral, e não se alegue ignorância, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral
que fosse afixado o presente edital no local de costume, bem como publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Rio Grande do Norte – DJE/RN.
Dado e passado nesta cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, aos 22 dias do mês de maio do ano
de 2019. Eu, _____, José Carlos Júnior, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é assinado
pela MM Juíza Eleitoral.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

06ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES
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PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Prestação de Contas - Exercício de 2014
Partido Progressista - PP
Município de Ceará-Mirim/RN
Processo Prestação de Contas nº 48-52.2015.6.20.0006
Protocolo nº: 8.045/2015
Advogada: Paula Francinete de Araujo Paes, OAB/RN: 10090
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Partidária Anual, conforme preceitua o art. 32 da Lei
9.096/95 e da Resolução do TSE - nº 23.432/2014, relativa ao exercício financeiro do partido em epígrafe.
Da análise dos autos, constatam-se os seguintes pontos:
As contas foram entregues no dia 30 de abril de 2015, portanto, tempestivamente, em conformidade com o prazo
legal previsto no art. 32, caput, da Lei 9.096/95 e art. 28, caput, da Resolução TSE 23.432/2014.
Os documentos obrigatórios, elencados no artigo 29, da Resolução 23.432/2014 foram apresentados. No
entanto, foram constatadas as seguintes irregularidades/omissões:
1.
Não foram apresentadas as contas bancárias abertas.
2.
Não constam os Extratos bancários do período integral do exercício a qual se refere a prestação de
contas.
3.
Ausentes os Livros Diário e Razão (devendo o primeiro ser registrado em Cartório de Registro Civil).
4.
Ausente o Demostrativo de doações recebidas.
5.
Peças sem assinatura de contador habilitado no CRC e do Presidente.
A agremiação partidária foi intimada (Edital de Intimação às fls. 35), tendo deixado o prazo transcorrer in albis.
CONCLUSÃO
Tendo em vista o não atendimento do Partido Político em relação à solicitação feita no Relatório Técnico,
permanecendo a presente prestação de contas com as inconformidades apontadas, opina este Analista pela
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, do Partido Progressista - PP, do município de Ceará-Mirim/RN, relativas ao
exercício de 2014, conforme preceitua o art. 45, inciso IV, alínea “a” e “b” da Resolução 23.432/2014.
É o Relatório. À Consideração Superior.,
Ceará-Mirim, 18 de abril de 2018.
Hugo de Araújo Bezerra
Assistente I - 6ª Zona
Prestação de Contas - Exercício de 2014
Partido Republicano da Ordem Social - PROS
Município de Ceará-Mirim/RN
Processo Prestação de Contas nº 47-67.2015.6.20.0006
Protocolo nº: 8.052/2015
Advogada: Paula Francinete de Araujo Paes, OAB/RN: 10090
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Partidária Anual, conforme preceitua o art. 32 da Lei
9.096/95 e da Resolução do TSE - nº 23.432/2014, relativa ao exercício financeiro do partido em epígrafe.
Da análise dos autos, constatam-se os seguintes pontos:
As contas foram entregues no dia 30 de abril de 2015, portanto, tempestivamente, em conformidade com o prazo
legal previsto no art. 32, caput, da Lei 9.096/95 e art. 28, caput, da Resolução TSE 23.432/2014.
Os documentos obrigatórios, elencados no artigo 29, da Resolução 23.432/2014 foram apresentados. No
entanto, foram constatadas as seguintes irregularidades/omissões:
1.
Não foram apresentadas as contas bancárias abertas.
2.
Não constam os Extratos bancários do período integral do exercício a qual se refere a prestação de
contas.
3.
Ausentes os Livros Diário e Razão (devendo o primeiro ser registrado em Cartório de Registro Civil).
4.
Ausente o Demostrativo de doações recebidas.
5.
Peças sem assinatura do contador habilitado no CRC.
A agremiação partidária foi intimada (Edital de Intimação às fls. 31), tendo deixado o prazo transcorrer in albis.
CONCLUSÃO
Tendo em vista o não atendimento do Partido Político em relação à solicitação feita no Relatório Técnico,
permanecendo a presente prestação de contas com as inconformidades apontadas, opina este Analista pela
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Mirim/RN, relativas ao exercício de 2014, conforme preceitua o art. 45, inciso IV, alínea “a” e “b” da Resolução
23.432/2014.
É o Relatório. À Consideração Superior.,
Ceará-Mirim, 18 de abril de 2018.
HUGO DE ARAÚJO BEZERRA
Assistente I - 6ª Zona Eleitoral – Mat. 60001392

07ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo: CMR 86-56.2018.6.20.0007
Protocolo: 21963/2018
Mesário(a): Anderson Paulino da Silva
Trata-se de procedimento instaurado para constatação de ausência aos trabalhos eleitorais e imposição de
penalidade.
O eleitor foi convocado pela Justiça Eleitoral para prestar o serviço de mesário nas Eleições Gerais de 2018.
Devidamente cientificado, no dia do pleito o eleitor não compareceu ao local de votação para compor a mesa
receptora de votos, tanto em primeiro como em segundo turno, conforme consta das atas da respectiva mesa de
fls. 3-4 e 5-7, respectivamente.
Regularmente citado, o eleitor permaneceu silente, deixando de justificar a sua ausência no prazo que lhe foi
concedido.
Em parecer conclusivo, o Ministério Público, opinou pela incidência do art. 124 do Código Eleitoral com aplicação
da multa ao mesário.
Assiste razão ao órgão ministerial.
De fato, apesar de devidamente convocado para os trabalhos eleitorais, o mesário não compareceu aos
trabalhos eleitorais, e isso em ambos os turnos, o que impõe a aplicação do artigo 124 do Código Eleitoral.
Tendo em vista o que reza o Art. 7, IV, da Constituição Federal, o qual veda a vinculação do salário mínimo para
qualquer fim, o Tribunal Superior Eleitoral no art. 85, da Resolução 21.538/2003, estabeleceu a base de cálculo
para a aplicação das multas eleitorais.
O valor da última UFIR foi 1,0641, de modo que, multiplicando-se a base de cálculo de 33,02 pela UFIR, chegase ao valor de R$ 35,14 (Trinta e cinco reais e catorze centavos) como o valor mínimo da multa a ser aplicada.
Isso posto, determino a aplicação da multa ao mesário faltoso no valor de R$ 35,14 (Trinta e cinco reais e
catorze centavos) por turno, totalizando R$ 70,28 (Setenta reais e vinte oito centavos).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.
Intime-se o mesário para o recolhimento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, através de Guia de Recolhimento
da União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo
fiscal, com inscrição em livro próprio no Cartório Eleitoral, nos termos do art. 124, §1º, c/c art. 367, inciso III, do
Código Eleitoral.
São José de Mipibu/RN, 16 de maio de 2019.

11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO: 2015

4-13.2018.6.20.0011

Órgão: PARTIDO DA SOCIAL CRISTÃO - PSC
Presidente: ANDREIA DA SILVA PAIVA TOMAZ
Município: VILA FLOR/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral (fls. 02), submetida a este Juízo, dando ciência da ausência da
Prestação de Contas do PARTIDO DA SOCIAL CRISTÃO - PSC de VILA FLOR/RN, referente ao exercício
financeiro de 2015.
Notificado e citado para prestar contas, o Partido deixou transcorrer o prazo em branco (fls. 06).
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Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, pugnando pelo julgamento das
contas como não prestadas (fls. 10).
É o relato. Passo a decidir.
A legislação sobre partidos políticos determina que a prestação de contas anual deve ser enviada até o dia 30 de
abril do ano subsequente ao órgão da Justiça Eleitoral, conforme art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95 e art. 28, caput,
da Res. n.º 23.464/2015, do TSE.
Nesse sentido, a Resolução do TSE n.º 23.464/2015, que trata da prestação de contas, à inteligência do seu art. 28,
dispõe:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente, até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I – Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
No caso em tela, foi observada a ausência da prestação de contas anual do partido político supra qualificado,
referente ao exercício de 2014, mesmo após notificação e citação para fazê-lo.
Sobre os casos de ausência, determina o arts. 46, IV, “a”, e 48, ambos da Res. TSE n.º 23.464/2015, afirmam que as
contas serão julgadas como não prestadas se, após notificado, o representante partidário não apresentar
justificativas ou encaminhar as contas para exame, determinando como sanção a proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
ISTO POSTO, após a análise dos autos, em consonância com o parecer do Representante do Ministério Público
Eleitoral, e com fulcro no art. 37 da Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995, bem como no arts. 46, IV, “a”, e 48,
ambos da Res. TSE 23.464, de 17 de dezembro de 2015, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS da COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO DA SOCIAL CRISTÃO - PSC de VILA FLOR/RN, referentes ao Exercício 2015, em
razão de que DETERMINO: a) a suspensão e proibição de recebimento das cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência, ficando os responsáveis sujeitos às penas da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37-A); b) oficie-se aos
respectivos diretórios estadual e nacional, comunicando o decidido no tocante ao repasse das cotas; c) registre-se a
presente decisão no SICO - Sistema de Informações de Contas; d) encaminhem-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral para ciência e para fins do art. 28, III, da Lei nº 9.096, de 1995, nos termos do art. 48, §1º, da Res. TSE n.º
23.464/2015.
Publique-se. Registre-se.
Após o trânsito em julgado desta decisão, não havendo mais providências a serem tomadas neste processo,
determino o arquivamento destes autos, com baixa no respectivo registro.
Canguaretama/RN, 21 de maio de 2019.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral em substituição legal

27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 027/2019
De ordem do Dr. Mark Clark Santiago Andrade, Juiz Eleitoral da 27ªZE, na forma da Lei etc.
FAÇO SABER a quem interessar possa, conforme determina o § 6º do artigo 45 da Lei n. 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro), c/c o § 1º do arts. 17 e § 5º do art. 18, ambos da Resolução TSE n.º
21.538/2003, que encontra-se no átrio do Cartório Eleitoral desta 27ª Zona, a relação com os nomes dos
eleitores que requereram e tiveram seus pedidos de alistamento, transferência e revisão DEFERIDOS pelo Juiz
Eleitoral, após o cumprimento de diligências, conforme o caso, sendo expedido os títulos pelo Sistema ELO no
período de 30 de abril de 2019 a 15 de maio de 2019, referente ao LOTE de RAE n.º 0018/2019.
A partir da Publicação do presente Edital, considera-se aberto o prazo de 10 (dez) dias para que os legitimados,
querendo, interponham recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º, ambos da Resolução n.º 21.538/2003
do TSE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral lavrar o presente
Edital que será publicado no DJE e afixado o seu original no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade de Jucurutu/RN, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezenove (22.05.2019). Tendo eu, ________ (Solange Ferreira dos Santos Clemente), Servidora da 27ªZE,
digitado e conferido o presente edital que é subscrito pela Chefe de Cartório.
MARIANA NELSON DE ARAÚJO
Chefe de Cartório da 27ªZE
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29ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 27-02.2018.6.20.0029
Exercício 2017
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE ASSU/RN
Requerente: VANESSA PINTO BRASILEIRO LOPES – presidente
Requerente: JOSIVAN VARELA DOS SANTOS – tesoureiro
Requerente: JOSE PATRICIO DA SILVA JUNIOR – ex-presidente
Advogado: RENATO AUGUSTO SOARES DE SOUZA LOPES (OAB RN n.º 6146)
SENTENÇA
Trata-se de Processo de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2017, apresentada pelo Diretório
Municipal do Partido Social Democrático – PSD do município de Assú/RN.
Os Pareceres Técnico (fl. 91/91v) e Ministerial (fl. 92) opinaram pela desaprovação das contas.
Os prestadores de contas foram notificados para apresentarem defesa, momento em que juntaram os
documentos de fls. 95/105.
Com base no art. 40 da Resolução/TSE n.º 23546/2017, após analisar os documentos de fls. 95/105 a unidade
técnica do Cartório Eleitoral se manifestou opinando pela aprovação das contas com ressalvas e destacou que,
após a manifestação do partido, restou uma única falha na presente prestação de contas, a saber: “o partido não
apresentou o Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital”.
O partido foi notificado para apresentar alegações finais, mas deixou transcorrer o prazo e permaneceu inerte.
É o relatório. DECIDO.
É de competência do Juízo Eleitoral, na circunscrição jurisdicional da Zona Eleitoral, exercer a fiscalização da
real movimentação financeira dos Partidos Políticos municipais, sendo dever destes apresentar a Prestação de
Contas de um Exercício até o dia 30 de abril do ano posterior.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, havendo
apenas a falha acima indicada.
Acontece que a irregularidade existente nesta prestação de contas não tem aptidão de, por si só, provocar a
desaprovação das contas.
Em face do exposto, julgo, com base no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, APROVADAS a prestação
de contas anual do partido suso referido.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE. Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado e a adoção das providências cabíveis, arquive-se.
Assú/RN, 22 de maio de 2019.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral
EDITAIS

EDITAL Nº 019/2019
A Exma Sra. Dra. Suzana Paula de Araújo Corrêa, Juíza 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 recurso nos 5
(cinco) dias que seguirem a publicação, que o pedido de transferência, abaixo relacionado, foi INDEFERIDO.
INSCRIÇÃO
NOME
MUNICÍPIO
0306 7784 1600

RAIR ROGÉRIO MORAIS DE ANACLETO

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 22 dias do mês de maio do ano de 2019. Eu, _____________________ (Carlos Rogério
Torres Teixeira), Chefe do Cartório da 29ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral
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40ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo: 412-82.2016.6.20.0040
Candidato: José Ivan Martins Pereira
Advogado: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN 3.640
Advogado: Flavio Henrique Mello Meira de Medeiros – OAB/RN 627-A
Advogado: Rodrigo Medeiros de Paiva Lopes – OAB/RN 7.156
Advogado: Aline Macedo Guimarães – OAB/RN 12.573
Município: Pau dos Ferros/RN
Eleições: 2016
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Tratam os autos da prestação de contas de JOSÉ IVAN MARTINS PEREIRA, candidato ao cargo de Vereador
nas Eleições Municipais 2016.
O Cartório Eleitoral apresentou Relatório Preliminar à f. 60/62, apontando inconsistências na prestação de contas
do candidato.
Conforme Relatório Técnico Conclusivo de f. 57, o Cartório Eleitoral sugeriu a aprovação das contas, uma vez
que o candidato apresentou os documentos, sanando a irregularidade.
À f. 63/64, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Breve Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Objetivando melhor explicitar a norma supra, o TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a
prestação de contas nas eleições municipais de 2016.
No caso em tela, observa-se que o candidato apresentou as contas tempestivamente, nos termos do art. 45 da
Resolução TSE nº 23.463/2015:
“Art. 38. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei n.º
9.504/97, art. 29, inciso III)”.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e APROVO a prestação de contas de JOSÉ IVAN MARTINS PEREIRA, relativas ao pleito municipal de
2016, em que concorreu ao cargo de vereador, o que faço com fundamento no art. 68, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 20 de maio de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz eleitoral
Processo: 403-23.2016.6.20.0040
Candidato: Gildete Morais Pinheiro de Araújo
Advogado: Gilberlândia Morais Pinheiro – OAB/RN 9.936
Município: Pau dos Ferros/RN
Eleições: 2016
SENTENÇA
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I – RELATÓRIO
Tratam os autos da prestação de contas de GILDETE MORAIS PINHEIRO DE ARAÚJO, candidata ao cargo de
Vereador nas Eleições Municipais 2016.
O Cartório Eleitoral apresentou Relatório Preliminar à f. 60, apontando inconsistências na prestação de contas do
candidato.
Conforme Relatório Técnico Conclusivo de f. 67/69, o Cartório Eleitoral sugeriu a aprovação das contas, uma vez
que o candidato apresentou os documentos, sanando a irregularidade.
À f. 70/71, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Breve Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Objetivando melhor explicitar a norma supra, o TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a
prestação de contas nas eleições municipais de 2016.
No caso em tela, observa-se que o candidato apresentou as contas tempestivamente, nos termos do art. 45 da
Resolução TSE nº 23.463/2015:
“Art. 38. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei n.º
9.504/97, art. 29, inciso III)”.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e APROVO a prestação de contas de GILDETE MORAIS PINHEIRO DE ARAÚJO, relativas ao pleito
municipal de 2016, em que concorreu ao cargo de vereador, o que faço com fundamento no art. 68, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 20 de maio de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz eleitoral
Processo: 414-52.2016.6.20.0040
Candidato: Kasumaro Kened da Silva
Advogado: Rodrigo Medeiros de Paiva Lopes – OAB/RN 7.156
Advogado: Aline Macedo Guimarães – OAB/RN 12.473
Município: Pau dos Ferros/RN
Eleições: 2016
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Tratam os autos da prestação de contas de KASUMARO KENED DA SILVA, candidata ao cargo de Vereador
nas Eleições Municipais 2016.
O Cartório Eleitoral apresentou Relatório Preliminar à f. 57, apontando inconsistências na prestação de contas do
candidato.
Conforme Relatório Técnico Conclusivo de f. 64/66, o Cartório Eleitoral sugeriu a aprovação das contas, uma vez
que o candidato apresentou os documentos, sanando a irregularidade.
À f. 67/68, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Breve Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Objetivando melhor explicitar a norma supra, o TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a
prestação de contas nas eleições municipais de 2016.
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No caso em tela, observa-se que o candidato apresentou as contas tempestivamente, nos termos do art. 45 da
Resolução TSE nº 23.463/2015:
“Art. 38. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei n.º
9.504/97, art. 29, inciso III)”.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e APROVO a prestação de contas de KASUMARO KENED DA SILVA, relativas ao pleito municipal de
2016, em que concorreu ao cargo de vereador, o que faço com fundamento no art. 68, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 20 de maio de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz eleitoral
Processo: 386-84.2016.6.20.0040
Candidato: José Juscelino Costa Rêgo
Advogado: Genilson Pinheiro de Morais – OAB/RN 3.510
Município: Pau dos Ferros/RN
Eleições: 2016
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Tratam os autos da prestação de contas de JOSÉ JUSCELINO COSTA RÊGO, candidata ao cargo de Prefeiro
nas Eleições Municipais 2016.
O Cartório Eleitoral apresentou Relatório Preliminar à f. 40/41, apontando inconsistências na prestação de contas
do candidato.
Conforme Relatório Técnico Conclusivo de f. 48/50, o Cartório Eleitoral sugeriu a aprovação das contas, uma vez
que o candidato apresentou os documentos, sanando a irregularidade.
À f. 51/52, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Breve Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Objetivando melhor explicitar a norma supra, o TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a
prestação de contas nas eleições municipais de 2016.
No caso em tela, observa-se que o candidato apresentou as contas tempestivamente, nos termos do art. 45 da
Resolução TSE nº 23.463/2015:
“Art. 38. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei n.º
9.504/97, art. 29, inciso III)”.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e APROVO a prestação de contas de JOSÉ JUSCELINO COSTA RÊGO, relativas ao pleito municipal
de 2016, em que concorreu ao cargo de prefeito, o que faço com fundamento no art. 68, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 20 de maio de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz eleitoral
Processo: 389-39.2016.6.20.0040
Candidato: Almécio França de Almeira
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Advogado: Felipe augusto Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN 3.640
Advogado: Flavio Henrique Mello Meira de Medeiros – OAB/RN 627-A
Advogado: Rodrigo Medeiros de Paiva Lopes – OAB/RN 7.156
Advogado: Aline Macedo Guimarães – OAB/RN 12.573
Município: Pau dos Ferros/RN
Eleições: 2016
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Tratam os autos da prestação de contas de ALMÉCIO FRANÇA DE ALMEIRA, candidata ao cargo de Vereador
nas Eleições Municipais 2016.
O Cartório Eleitoral apresentou Relatório Preliminar à f. 26/27, apontando inconsistências na prestação de contas
do candidato.
Conforme Relatório Técnico Conclusivo de f. 34/37, o Cartório Eleitoral sugeriu que as contas fossem julgadas
como não prestadas, uma vez que o candidato apresentou os documentos, sanando a irregularidade.
Notificado, o candidato apresentou os documentos f. 38/41.
À f. 42/43, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Breve Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Objetivando melhor explicitar a norma supra, o TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a
prestação de contas nas eleições municipais de 2016.
No caso em tela, observa-se que o candidato apresentou as contas tempestivamente, nos termos do art. 45 da
Resolução TSE nº 23.463/2015:
“Art. 38. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei n.º
9.504/97, art. 29, inciso III)”.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas de ALMÉCIO FRANÇA DE ALMEIRA, relativas
ao pleito municipal de 2016, em que concorreu ao cargo de vereador, o que faço com fundamento no art. 68,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 20 de maio de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz eleitoral

43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 18/2019

43ª Zona

A Excelentíssima Senhora, Dra Erika Souza Correia Oliveira, Juíza Eleitoral desta 43ª Zona, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em consonância com o
estabelecido nos arts. 17, § 1° e 18, § 5°, da Res. TSE n° 21.538/2003, que se encontra disponível em Cartório
relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requereram alistamento, transferência,
revisão, submetidos à coleta de dados biométricos, cujos requerimentos foram realizados no período
compreendido entre os dias 02/05/2019 a 15/05/2019, e tiveram seus pedidos deferidos ou postos em diligência.
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, manda a MMª Juíza publicar o presente edital
no Diário da Justiça Eletrônico – DJE e afixá-lo no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de São
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Miguel, em 22 de Maio de 2019. Eu, ___________ (João Batista Ferreira da Silva) chefe da 43ª Zona Eleitoral,
que vai assinado pelo MM ª. Juíza Eleitoral.
Erika Souza Correa Oliveira
Juíza Eleitoral – 43ª ZE

45ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 29/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. EVALDO DANTAS SEGUNDO, MM. Juiz desta 45ª Zona Eleitoral,
circunscrição eleitoral do estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme
determinam os artigos 45, §6° e 57 da lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (código eleitoral brasileiro),
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em especial os
delegados de partidos políticos, que se encontra em cartório relação contendo os nomes e números de inscrição
de eleitores dos municípios de FELIPE GUERRA, ITAÚ, RODOLFO FERNANDES E SEVERIANO MELO, que
solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e SEGUNDA VIA, cujos requerimentos foram
DEFERIDOS e PROCESSADOS no cadastro eleitoral, no período de 13/05/2019 a 17/05/2019 (Lote nº
0017/2019), para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso, nos termos dos arts. 17, §1º, e do art.
18, §5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003 (art. 7º, §1º, da Lei n.º 6.996/82).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
Eleitoral publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 45ª Zona Eleitoral – APODI/RN, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
maio do ano de 2019. Eu, Francisco Edjarlilson de Morais, Assistente I de Cartório da 45ª ZE/RN, digitei e
subscrevi.
Francisco Edjarlilson de Morais
Assistente I de Cartório da 45ª ZE/RN

50ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

PROCESSO N.º 38-31.2019.6.20.0050 (prot. 6.394/2019)
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018
INTERESSADO(A): PARTIDO AVANTE DE PARNAMIRIM/RN E OUTRO(S)
ADVOGADO(S): FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO, OAB/RN 9055
DESPACHO
Diante do Relatório de fl.29, determino a intimação da agremiação partidária em tela e de seu(s) respectivo(s)
responsável(is), para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do referido Relatório.
Intimem-se, via DJE.
Parnamirim, RN, 22 de maio de 2019.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

Prestação de Contas nº 38-31.2019.6.20.0050 - Prot. nº 6.394/2019
Prestador (a) de Contas: Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido AVANTE - Parnamirim/RN
Exercício financeiro: 2018
Advogado: Francisco Raimundo de Oliveira Filho, OAB/RN 9055
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RELATÓRIO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIA Nº 08/2019 – 50ª ZE/RN
Em cumprimento ao artigo 45, inciso VI, da Resolução TSE n.º 23.546/17, e antes de opinar acerca da
documentação apresentada, sugerimos a baixa dos autos em diligência, para que o Partido Político acima
nominado, manifestando-se sobre a(s) questão(ões) abaixo relacionada(s), complemente a(s) informação(ões)
prestada(s), bem como apresente o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao exame ou, ainda, sane a(s) falha(s)
abaixo relacionada(s):
- Esclarecer a reabertura da prestação de contas anual, exercício 2018, no Sistema de Prestação de Contas
Anual (SPCA), em 27/04/2019 (conforme documento de fl.18), após a geração, em 11/04/19, da Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018 (documento de fl.05).
Parnamirim, 22/05/2019.
Nathacha Helena Freitas de Paiva Macedo Diniz
Analista Judiciária da 50ª ZE/RN
EDITAIS

E D I T A L N.º 44/2019
A JUÍZA DA 50ª ZONA ELEITORAL, PARNAMIRIM, CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, DRA. MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA, no uso das suas atribuições legais e
conforme determinam o Código Eleitoral e Resoluções do TSE pertinentes à matéria, notadamente o art. 45 da
Resolução TSE n.º 23.546/2017,
TORNA PÚBLICO aos interessados que o órgão partidário municipal de Parnamirim/RN, abaixo discriminado,
apresentou Declaração de ausência de movimentação de recursos no tocante ao exercício financeiro 2018:
- PARTIDO DEMOCRATAS – DEM – Presidente do Partido: Ana Carolina Carvalho de Lima Pires; Tesoureira
do Partido: Glycia de Lima Caldas.
- Processo nº 39-16.2019.6.20.0050 (protocolo nº 6.284/2019) – Prestação de Contas.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, o presente EDITAL
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixado no mural do Fórum Eleitoral, tendo os
interessados o prazo de três (03) dias, contados da publicação deste Edital, para apresentação de impugnação
que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Dado e passado nesta cidade de Parnamirim, aos 22/05/2019. Eu, _________________(Ana Paula Carlos de
Andrade Cavalcanti), Técnica Judiciária, digitei o presente, o qual vai assinado pela MM Juíza Eleitoral.
Parnamirim, 22 de maio de 2019.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 014/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES 2016
E D I T A L N.º 014/2019
(PRAZO: 3 DIAS)
O MM. Juiz da 51ª Zona de São Gonçalo do Amarante/RN, Dr. Odinei W. Draeger, 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.
Município
Processo n.
Prestador de contas
São Gonçalo do Amarante
17-23.2017.6.20.0051
Partido Trabalhista Nacional –
PTN
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Dado e passado neste município de São Gonçalo do Amarante, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês de maio do ano
de dois mil e dezenove (22/05/2019). Eu, _____ João Batista de Souza Leão Neto, Técnico Judiciário, lavrei e
subscrevi DE ORDEM do(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.
JOÃO BATISTA DE SOUZA LEÃO NETO
Técnico Judiciário – TRE/RN - Matrícula 30024504
EDITAL 015/2019 - DECLARACAO DE AUSENCIA DE MOVIMENTACAO DE RECURSOS
E D I T A L N.º 015/2019
(PRAZO: 3 DIAS)
A MM. Juíza da 51ª Zona de São Gonçalo do Amarante/RN, Dra. Josane Peixoto Noronha, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §4º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, o presente edital com o nome
do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Partido Político
Responsáveis
Município
Exercício
Financeiro
PODEMOS – PODE
Oledson Manoel Leal de Mesquita São Gonçalo do 2017
(Presidente)
Amarante/RN
Tesoureiro não constituído
Dado e passado neste município de São Gonçalo do Amarante, ao(s) vinte e dois dias do mês de maio do ano
de dois mil e dezenove (22/05/2019). Eu, _____ João Batista de Souza Leão Neto, Técnico Judiciário, lavrei e
subscrevi DE ORDEM do(a) MM. Juiz(a) Eleitoral o presente Edital.
JOÃO BATISTA DE SOUZA LEÃO NETO
Técnico Judiciário – TRE/RN - Matrícula 30024504

65ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

.
Processo: n.º 95-09.2016.6.20.0065 Classe 25
Espécie: Prestação de Contas Anuais – Exercício 2015
Interessado: DEMOCRATAS – DEM – RAFAEL FERNANDES/RN
Advogada: Maria Lidiana Dias de Sousa – OAB/RN 7571
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas do DEMOCRATAS - DEM - Município de Rafael Fernandes/RN,
referente ao exercício financeiro 2015.
Foi publicado edital tornando pública a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
transcorrendo in albis o prazo para impugnação.
No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
É O RELATÓRIO. Fundamento e decido.
A obrigatoriedade da prestação de contas dos Partidos Políticos do referido exercício encontra-se prevista na Lei
n.º 9096/95 – Lei dos Partidos Políticos c/c a Resolução TSE 23.464/2015, e tem como finalidade permitir que a
Justiça Eleitoral tome conhecimento da origem e destinação dos recursos públicos.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do § 4º,
art. 32, da Lei nº 9.096/1995, regulada pela Resolução–TSE nº 23.464/2015, restando superada a sua obrigação
de prestação de contas anuais.
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Pelo exposto, e do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo APROVADA a
prestação de contas do DEMOCRATAS - Município de Rafael Fernandes/RN, referente ao Exercício de 2015,
com fundamento na Lei n.º 9096/95 e no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pau dos Ferros/RN, 15 de maio de 2019.
FLÁVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
Juiz da 65ª Zona Eleitoral
Petição nº 68-09.2013.6.20.0040 Classe 24
Assunto: Requerimento de Criação de seção Eleitoral
Requerente: Democratas – DEM - Encanto
DECISÃO
Trata-se de pedido de criação de seção eleitoral na zona rural do município de Encanto/RN formulado pelo
Democratas – DEM daquele município.
O partido requerente fundamentou o pedido na distância entre o centro da cidade e as zonas rurais do município
do Encanto/RN, bem como ao fato de que “o transporte de eleitores em dias de eleições é providência que
demanda muito trabalho para os Partidos Políticos/Coligações”. Juntou fotos do local onde pretende-se a criação
de seções eleitorais, fls.04/06.
Este juízo, em despacho de fls. 09, determinou a chefia de Cartório que realizasse o levantamento das condições
técnicas/materiais existentes para atender a solicitação do requerente.
Em certidão de fls. 10, o Chefe de Cartório à época asseverou que:
“No tocante ao requerimento, esclarece que atualmente, durante o período do pleito, deparamos-nos com uma
série de dificuldades, dentre elas posso narrar a encontrada na logística de fiscalização e segurança do pleito
nos 07 (sete) municípios que integram a 40ª Zona”
É o breve relatório. Decido.
O Código Eleitoral em seu artigo 35 trata da competência dos Juízes Eleitorais, em seu inciso X, indica que cabe
ao Juiz “dividir a zona eleitoral em seções eleitorais.
Mais a frente o Código Eleitoral em seu art.117, disciplina:
Art. 117. As seções eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo deferidos os pedidos de
inscrição, não terão mais de 400 (quatrocentos) eleitores nas capitais e de 300 (trezentos) nas
demais localidades, nem menos de 50 (cinqüenta) eleitores.
§ 1º Em casos excepcionais, devidamente justificados, o Tribunal Regional poderá autorizar que
sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo desde que essa providência venha facilitar o
exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a votação.
§ 2º Se em seção destinada aos cegos, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido êste se
completará com outros, ainda que não sejam cegos.
Art. 118. Os juizes eleitorais organizarão relação de eleitores de cada seção a qual será remetida
aos presidentes das mesas receptoras para facilitação do processo de votação
A instalação e o funcionamento de um local de votação gera custos à Justiça Eleitoral com convocação de
pessoal para compor a mesa, homens da segurança pública para guardar a urna eletrônica, a urna eletrônica em
si, vistorias pela equipe do Cartório Eleitoral em ano de eleição, material de consumo para o dia do pleito, auxílio
alimentação aos mesários, dentro outros.
Noutro pórtico, a Lei 6091/74 também criou a previsão de transporte de eleitores no dia do pleito, que também
gera um custo aos órgão envolvidos conforme dito na inicial do pedido ora em exame, literris:
Art. 3º Até cinqüenta dias antes da data do pleito, os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades
do serviço público federal, estadual e municipal oficiarão à Justiça Eleitoral, informando o número, a espécie e
lotação dos veículos e embarcações de sua propriedade, e justificando, se for o caso, a ocorrência da exceção
prevista no parágrafo 1º do art. 1º desta Lei.
§ 1º Os veículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, mediante comunicação expressa de
seus proprietários, estar em condições de ser utilizados, pelo menos, vinte e quatro horas antes das eleições e
circularão exibindo de modo bem visível, dístico em letras garrafais, com a frase: "A serviço da Justiça Eleitoral."
§ 2º A Justiça Eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a execução do serviço de transporte de
eleitores e requisitará aos responsáveis pelas repartições, órgãos ou unidades, até trinta dias antes do pleito, os
veículos e embarcações necessários.
Do exposto, INDEFIRO o pedido inicial, por considerar excessivamente oneroso à Justiça Eleitoral a criação de
seção eleitoral na zona rural, bem como diante da dificuldade trazida para fiscalização da propaganda eleitoral
no dia do pleito.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.
Flávio Roberto Pessoa de Morais
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Juiz Eleitoral
Espécie: Prestação de Contas Anuais

Exercício 2015

Processo: n.º 93-39.2016.6.20.0065 Classe 25
Interessado: DEMOCRATAS – DEM – RAFAEL FERNANDES/RN
Advogada: Maria Lidiana Dias de Sousa – OAB/RN 7571
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas do DEMOCRATAS - DEM - Município de Rafael Fernandes/RN,
referente ao exercício financeiro 2015.
Foi publicado edital tornando pública a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
transcorrendo in albis o prazo para impugnação.
No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
É O RELATÓRIO. Fundamento e decido.
A obrigatoriedade da prestação de contas dos Partidos Políticos do referido exercício encontra-se prevista na Lei
n.º 9096/95 – Lei dos Partidos Políticos c/c a Resolução TSE 23.464/2015, e tem como finalidade permitir que a
Justiça Eleitoral tome conhecimento da origem e destinação dos recursos públicos.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do § 4º,
art. 32, da Lei nº 9.096/1995, regulada pela Resolução–TSE nº 23.464/2015, restando superada a sua obrigação
de prestação de contas anuais.
Pelo exposto, e do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo APROVADA a
prestação de contas do DEMOCRATAS - Município de Rafael Fernandes/RN, referente ao Exercício de 2015,
com fundamento na Lei n.º 9096/95 e no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pau dos Ferros/RN, 15 de maio de 2019.
FLÁVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
Juiz da 65ª Zona Eleitoral
Processo: n.º 97-76.2016.6.20.0065 Classe 25
Espécie: Prestação de Contas Anuais – Exercício 2015
Interessado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD – RIACHO DE SANTANA/RN
Advogado: Sem advogado
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - Município de Riacho de
Santana/RN, referente ao exercício financeiro 2015.
Foi publicado edital tornando pública a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
transcorrendo in albis o prazo para impugnação.
No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
É O RELATÓRIO. Fundamento e decido.
A obrigatoriedade da prestação de contas dos Partidos Políticos do referido exercício encontra-se prevista na Lei
n.º 9096/95 – Lei dos Partidos Políticos c/c a Resolução TSE 23.464/2015, e tem como finalidade permitir que a
Justiça Eleitoral tome conhecimento da origem e destinação dos recursos públicos.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do § 4º,
art. 32, da Lei nº 9.096/1995, regulada pela Resolução–TSE nº 23.464/2015, restando superada a sua obrigação
de prestação de contas anuais.
Pelo exposto, e do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo APROVADA a
prestação de contas do PARTIDO PROGRESSISTA – PP do Município de Rafael Fernandes/RN, referente ao
Exercício de 2015, com fundamento na Lei n.º 9096/95 e no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pau dos Ferros/RN, 16 de maio de 2019.
FLÁVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
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Juiz da 65ª Zona Eleitoral
Processo: n.º 90-84.2016.6.20.0065 Classe 25
Espécie: Prestação de Contas Anuais – Exercício 2015
Interessado: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR – RIACHO DE SANTANA/RN
Advogado: José de Arimateia Gomes Pinto Júnior
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - Município de Riacho de
Santana/RN, referente ao exercício financeiro 2015.
Foi publicado edital tornando pública a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
transcorrendo in albis o prazo para impugnação.
No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
É o relatório. Fundamento e decido.
A obrigatoriedade da prestação de contas dos Partidos Políticos do referido exercício encontra-se prevista na Lei
n.º 9096/95 – Lei dos Partidos Políticos c/c a Resolução TSE 23.464/2015, e tem como finalidade permitir que a
Justiça Eleitoral tome conhecimento da origem e destinação dos recursos públicos.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do § 4º,
art. 32, da Lei nº 9.096/1995, regulada pela Resolução–TSE nº 23.464/2015, restando superada a sua obrigação
de prestação de contas anuais.
Pelo exposto, e do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo APROVADA a
prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR de Riacho de Santana/RN, Exercício de 2015, com
fundamento na Lei n.º 9096/95 e no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pau dos Ferros/RN, 16 de maio de 2019.
FLÁVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
Juiz da 65ª Zona Eleitoral
Processo: n.º 98-61.2016.6.20.0065 Classe 25
Espécie: Prestação de Contas Anuais – Exercício 2015
Interessado: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR – RIACHO DE SANTANA/RN
Advogado: Sem advogado
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - Município de Riacho de
Santana/RN, referente ao exercício financeiro 2015.
Foi publicado edital tornando pública a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
transcorrendo in albis o prazo para impugnação.
No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
É O RELATÓRIO. Fundamento e decido.
A obrigatoriedade da prestação de contas dos Partidos Políticos do referido exercício encontra-se prevista na Lei
n.º 9096/95 – Lei dos Partidos Políticos c/c a Resolução TSE 23.464/2015, e tem como finalidade permitir que a
Justiça Eleitoral tome conhecimento da origem e destinação dos recursos públicos.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do § 4º,
art. 32, da Lei nº 9.096/1995, regulada pela Resolução–TSE nº 23.464/2015, restando superada a sua obrigação
de prestação de contas anuais.
Pelo exposto, e do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo APROVADA a
prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR de Riacho de Santana Exercício de 2015, com
fundamento na Lei n.º 9096/95 e no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pau dos Ferros/RN, 16 de maio de 2019.
FLÁVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
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Juiz da 65ª Zona Eleitoral
Processo: N.º 71-27.2014.6.20.0065 Classe 25
Protocolo: 19962/2014
Espécie: Prestação de Contas
Interessado: Partido Progressista – PP – Encanto/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Tratam os presentes autos da não apresentação das contas anuais pelo Partido Progressista - PP do município
de Encanto/RN, referente ao exercício financeiro de 2013, conforme preceitua o art. 32 da Lei 9.096/95 e a
Resolução do TSE - nº 21.841 de 22.06.2004.
O Cartório Eleitoral prestou informação da omissão das contas às fls. 02/05. Determinada a notificação do
partido político para suprir a omissão, esta foi devidamente realizada, mas o partido político não apresentou
resposta, certidão de fls.15.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pela declaração da não prestação das
contas, parecer de fls. 17/19.
É o breve relatório. Decido.
Cabe a Justiça Eleitoral, conforme o Art.34 da Lei 9096/95 a fiscalização sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral. E ainda, neste mesmo dispositivo legal
em seu inciso V, que o partido político deve submeter-se a obrigatoriedade de prestação de contas, pelo partido
político, seus comitês e candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com recolhimento imediato à
tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados.
A Resolução 21841/2004 que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a tomada de contas
especial, no seu Art.3º, II determina que as contas anuais sejam prestadas até 30 de abril do ano seguinte ao
exercício financeiro a que se refere, obrigação esta não atendida pelo partido político, mesmo após instando a
manifestar-se.
A Lei 9504/97 também disciplina a matéria, no seu Art.30, inciso IV, temos que a Justiça Eleitoral deverá decidir:
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, no
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.
Do exposto e tudo o mais que consta nos autos, com fulcro no Art.28,III da Resolução 22841/2004 e no Art.30,IV
da Lei 9504/97 JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Progressista - PP de Encanto/RN, referente ao
exercício financeiro de 2013.
Determino a suspensão os repasses das cotas do fundo partidário à respectiva agremiação pelo período de 01
(um) ano, a contar da publicação desta, conforme no art. 28, III da Resolução TSE nº 21.841/2004. Oficie-se aos
Diretórios Regional e Nacional da agremiação em epígrafe informando o teor da desta decisão. Proceda a
atualização do Sistema de Informação de Contas Eleitorais – SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, certifiquese e arquive-se com baixa no registro e na distribuição.
Pau dos Ferros/RN, 17 de maio de 2019.
Flávio Roberto Pessoa de Morais
Juiz Eleitoral
Processo: N.º 105-02.2014.6.20.0065 Classe 25
Espécie: Prestação de Contas
Protocolo: 20279/2014
Interessado: Partido Progressista – PP – Riacho de Santana/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Tratam os presentes autos da não apresentação das contas anuais pelo Partido Progressista do município de
Riacho de Santana, referente ao exercício financeiro de 2013, conforme preceitua o art. 32 da Lei 9.096/95 e a
Resolução do TSE - nº 21.841 de 22.06.2004.
O Cartório Eleitoral prestou informação da omissão das contas às fls. 02. Determinada a notificação do partido
político para suprir a omissão, esta foi devidamente realizada, mas o partido político não apresentou resposta,
certidão de fls.15.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pela declaração da não prestação das
contas, parecer de fls. 17/19.
É o breve relatório. Decido.
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Cabe a Justiça Eleitoral, conforme o Art.34 da Lei 9096/95 a fiscalização sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral. E ainda, neste mesmo dispositivo legal
em seu inciso V, que o partido político deve submeter-se a obrigatoriedade de prestação de contas, pelo partido
político, seus comitês e candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com recolhimento imediato à
tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados.
A Resolução 21841/2004 que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a tomada de contas
especial, no seu Art.3º, II determina que as contas anuais sejam prestadas até 30 de abril do ano seguinte ao
exercício financeiro a que se refere, obrigação esta não atendida pelo partido político, mesmo após instando a
manifestar-se.
A Lei 9504/97 também disciplina a matéria, no seu Art.30, inciso IV, temos que a Justiça Eleitoral deverá decidir:
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, no
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.
Do exposto e tudo o mais que consta nos autos, com fulcro no Art.28,III da Resolução 22841/2004 e no Art.30,IV
da Lei 9504/97 JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Progressista de Riacho de Santana, referente ao
exercício financeiro de 2013.
Determino a suspensão os repasses das cotas do fundo partidário à respectiva agremiação pelo período de 01
(um) ano, a contar da publicação desta, conforme no art. 28, III da Resolução TSE nº 21.841/2004. Oficie-se aos
Diretórios Regional e Nacional da agremiação em epígrafe informando o teor da desta decisão. Proceda a
atualização do Sistema de Informação de Contas Eleitorais – SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, certifiquese e arquive-se com baixa no registro e na distribuição.
Pau dos Ferros/RN, 17 de maio de 2019.
Flávio Roberto Pessoa de Morais
Juiz Eleitoral
Processo: N.º 100-77.2014.6.20.0065 Classe 25
Espécie: Prestação de Contas
Protocolo: 20166/2014
Interessado: Partido Socialista Brasileiro – PSB – Rafael Fernandes/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Tratam os presentes autos da não apresentação das contas anuais pelo Partido Socialista Brasileiro do
município de Rafael Fernandes, referente ao exercício financeiro de 2013, conforme preceitua o art. 32 da Lei
9.096/95 e a Resolução do TSE - nº 21.841 de 22.06.2004.
O Cartório Eleitoral prestou informação da omissão das contas às fls. 02/05. Determinada a notificação do
partido político para suprir a omissão, esta foi devidamente realizada, mas o partido político não apresentou
resposta, certidão de fls.16.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pela declaração da não prestação das
contas, parecer de fls. 18/20.
É o breve relatório. Decido.
Cabe a Justiça Eleitoral, conforme o Art.34 da Lei 9096/95 a fiscalização sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral. E ainda, neste mesmo dispositivo legal
em seu inciso V, que o partido político deve submeter-se a obrigatoriedade de prestação de contas, pelo partido
político, seus comitês e candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com recolhimento imediato à
tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados.
A Resolução 21841/2004 que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a tomada de contas
especial, no seu Art.3º, II determina que as contas anuais sejam prestadas até 30 de abril do ano seguinte ao
exercício financeiro a que se refere, obrigação esta não atendida pelo partido político, mesmo após instando a
manifestar-se.
A Lei 9504/97 também disciplina a matéria, no seu Art.30, inciso IV, temos que a Justiça Eleitoral deverá decidir:
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, no
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.
Do exposto e tudo o mais que consta nos autos, com fulcro no Art.28,III da Resolução 22841/2004 e no Art.30,IV
da Lei 9504/97 JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Democrático - PSD de Rafael
Fernandes/RN, referente ao exercício financeiro de 2013.
Determino a suspensão os repasses das cotas do fundo partidário à respectiva agremiação pelo período de 01
(um) ano, a contar da publicação desta, conforme no art. 28, III da Resolução TSE nº 21.841/2004. Oficie-se aos
Diretórios Regional e Nacional da agremiação em epígrafe informando o teor da desta decisão. Proceda a
atualização do Sistema de Informação de Contas Eleitorais – SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, certifiquese e arquive-se com baixa no registro e na distribuição.
Pau dos Ferros/RN, 17 de maio de 2019.
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Flávio Roberto Pessoa de Morais
Juiz Eleitoral
Processo: N.º 97-25.2014.6.20.0065 Classe 25
Espécie: Prestação de Contas
Protocolo: 20163/2014
Interessado: Partido Progressista – PP – Rafael Fernandes/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Tratam os presentes autos da não apresentação das contas anuais pelo Partido Progressista - PP do município
de Rafael Fernandes/RN, referente ao exercício financeiro de 2013, conforme preceitua o art. 32 da Lei 9.096/95
e a Resolução do TSE - nº 21.841 de 22.06.2004.
O Cartório Eleitoral prestou informação da omissão das contas às fls. 02/05. Determinada a notificação do
partido político para suprir a omissão, esta foi devidamente realizada, mas o partido político não apresentou
resposta, certidão de fls.15.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pela declaração da não prestação das
contas, parecer de fls. 17/19.
É o breve relatório. Decido.
Cabe a Justiça Eleitoral, conforme o Art.34 da Lei 9096/95 a fiscalização sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral. E ainda, neste mesmo dispositivo legal
em seu inciso V, que o partido político deve submeter-se a obrigatoriedade de prestação de contas, pelo partido
político, seus comitês e candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com recolhimento imediato à
tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados.
A Resolução 21841/2004 que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a tomada de contas
especial, no seu Art.3º, II determina que as contas anuais sejam prestadas até 30 de abril do ano seguinte ao
exercício financeiro a que se refere, obrigação esta não atendida pelo partido político, mesmo após instando a
manifestar-se.
A Lei 9504/97 também disciplina a matéria, no seu Art.30, inciso IV, temos que a Justiça Eleitoral deverá decidir:
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, no
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.
Do exposto e tudo o mais que consta nos autos, com fulcro no Art.28,III da Resolução 22841/2004 e no Art.30,IV
da Lei 9504/97 JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Progressista - PP de Rafael Fernandes/RN,
referente ao exercício financeiro de 2013.
Determino a suspensão os repasses das cotas do fundo partidário à respectiva agremiação pelo período de 01
(um) ano, a contar da publicação desta, conforme no art. 28, III da Resolução TSE nº 21.841/2004. Oficie-se aos
Diretórios Regional e Nacional da agremiação em epígrafe informando o teor da desta decisão. Proceda a
atualização do Sistema de Informação de Contas Eleitorais – SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, certifiquese e arquive-se com baixa no registro e na distribuição.
Pau dos Ferros/RN, 17 de maio de 2019.
Flávio Roberto Pessoa de Morais
Juiz Eleitoral
Processo: n.º 87-32.2016.6.20.0065 Classe 25
Espécie: Prestação de Contas Anuais – Exercício 2015
Interessado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB ENCANTO/RN
Advogado: José de Arimateia Gomes Pinto Júnior – OAB/RN 10585
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO PMDB - Município de Encanto/RN, referente ao exercício financeiro 2015.
Foi publicado edital tornando pública a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
transcorrendo in albis o prazo para impugnação.
No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
É o relatório. Fundamento e decido.
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A obrigatoriedade da prestação de contas dos Partidos Políticos do referido exercício encontra-se prevista na Lei
n.º 9096/95 – Lei dos Partidos Políticos c/c a Resolução TSE 23.464/2015, e tem como finalidade permitir que a
Justiça Eleitoral tome conhecimento da origem e destinação dos recursos públicos.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do § 4º,
art. 32, da Lei nº 9.096/1995, regulada pela Resolução–TSE nº 23.464/2015, restando superada a sua obrigação
de prestação de contas anuais.
Pelo exposto, e do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo APROVADA a
prestação de contas do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB de Encanto/RN,
exercício de 2015, com fundamento na Lei n.º 9096/95 e no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pau dos Ferros/RN, 16 de maio de 2019.
FLÁVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
Juiz da 65ª Zona Eleitoral
Processo: n.º 91-69.2016.6.20.0065 Classe 25
Espécie: Prestação de Contas Anuais – Exercício 2015
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT do B - RIACHO DE SANTANA/RN
Advogado: José de Arimateia Gomes Pinto – OAB/RN 10585
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas do PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT do B - Município de
Riacho de Santana/RN, referente ao exercício financeiro 2015.
Foi publicado edital tornando pública a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
transcorrendo in albis o prazo para impugnação.
No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
É o relatório. Fundamento e decido.
A obrigatoriedade da prestação de contas dos Partidos Políticos do referido exercício encontra-se prevista na Lei
n.º 9096/95 – Lei dos Partidos Políticos c/c a Resolução TSE 23.464/2015, e tem como finalidade permitir que a
Justiça Eleitoral tome conhecimento da origem e destinação dos recursos públicos.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do § 4º,
art. 32, da Lei nº 9.096/1995, regulada pela Resolução–TSE nº 23.464/2015, restando superada a sua obrigação
de prestação de contas anuais.
Pelo exposto, e do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo APROVADA a
prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT do B de Riacho de Santana/RN, exercício
de 2015, com fundamento na Lei n.º 9096/95 e no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pau dos Ferros/RN, 16 de maio de 2019.
FLÁVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
Juiz da 65ª Zona Eleitoral
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