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O que é o Diário da Justiça Eletrônico?

        A Lei Federal nº 11.419/2006 autorizou os Tribunais a publicarem
o Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial
de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos
próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações
em geral.
        O TRE/RN, através da Resolução nº 12/2008, instituiu o Diário
da Justiça eletrônico, órgão oficial de divulgação dos atos judiciais e
administrativos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

Prazos e outras deliberações

        Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça
eletrônico. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que
seguir ao considerado como data da publicação.
        Outras normas para publicação do Diário da Justiça estão
previstas no art. 4º desta lei.

Como garantir a autenticidade desta publicação?



 TRIBUNAL 

 

 ACÓRDÃOS 

 
PROC. ADM. 3.962/2011 (Prot. nº 9.028/2011 - PAE) 
  
ASSUNTO: PRORROGAR REQUISIÇÃO DO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DE LIMA 
  
INTERESSADO:  JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL – TOUROS/RN 
  
ACÓRDÃO 
  
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRORROGAR REQUISIÇÃO. 14ª ZONA ELEITORAL. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE

MOTORISTA. EXERCÍCIO CONTÍNUO DAS FUNÇÕES. EXPERIÊNCIA PRESUMIDA. RESPEITO À LEGALIDADE (ART. 2º DA LEI 6.999/82 E ART.

6º DA RES. TSE 23.255/2010). PRECEDENTES DESTA CORTE. DEFERIMENTO. 
  
Vistos, 
  
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade de votos, em harmonia com o parecer

oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir o pedido para prorrogar a requisição do servidor CARLOS PEREIRA DE LIMA devendo prestar

serviços na 14ª Zona Eleitoral, por um ano, com efeitos a partir de 22/8/2013, nos termos do voto do Presidente e das notas taquigráficas, partes

integrantes da presente decisão. 
  
Anotações e comunicações. 
  
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 19 de agosto de 2013. 
  
Desembargador João Rebouças 
  
Presidente 
  
Doutor Paulo Sérgio Duarte da Rocha Junior 
  
Procurador Regional Eleitoral 
  

 
PROC. ADM. 4.989/2010 (Prot. nº 10.873/2010 - PAE) 
  
ASSUNTO: PRORROGAR REQUISIÇÃO DO SERVIDOR MANOEL NETO SOARES 
  
INTERESSADO:  JUÍZO DA 34ª ZONA ELEITORAL – MOSSORÓ/RN 
  
ACÓRDÃO 
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EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRORROGAR REQUISIÇÃO. 34ª ZONA ELEITORAL. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE

AGENTE ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES. EXERCÍCIO CONTÍNUO DAS FUNÇÕES. EXPERIÊNCIA PRESUMIDA.

RESPEITO À LEGALIDADE (ART. 2º DA LEI 6.999/82 E ART. 6º DA RES. TSE 23.255/2010). PRECEDENTES DESTA CORTE. DEFERIMENTO. 
  
Vistos, 
  
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade de votos, em harmonia com o parecer

oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir o pedido para prorrogar a requisição do servidor MANOEL NETO SOARES devendo prestar serviços

na 34ª Zona Eleitoral, por um ano, com efeitos a partir de 15/9/2013, nos termos do voto do Presidente e das notas taquigráficas, partes integrantes da

presente decisão. 
  
Anotações e comunicações. 
  
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 19 de agosto de 2013. 
  
Desembargador João Rebouças 
  
Presidente 
  
Doutor Paulo Sérgio Duarte da Rocha Junior 
  
Procurador Regional Eleitoral 
  

 
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL nº 12-68.2012.6.20.0053 - Classe 30ª 
  
Embargante(s)(s): MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SALLES 
  
Advogado(s): FREDERICO RICARDO ALVES DA COSTA, CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA, CARLOS GIORDANO CARLOS

LOPES, RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS, MURILO MARIZ DE FARIA NETO, ISABELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES

REBOUÇAS E GABRIELA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS 
  
Embargado(s)(s): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB EM SERRA CAIADA 
  
Advogado(s): JEFFERSON FRANÇA SOARES DE PAIVA 
  
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MENÇÃO SOBRE O PRÉVIO

CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO - VÍCIO CONSTATADO - IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFICIÁRIO NÃO TER TIDO CONHECIMENTO DA

PROPAGANDA - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40-B DA LEI 9.504/97 - OMISSÃO SUPRIDA - CONHECIMENTO E

ACOLHIMENTO. 
  
Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição ou

omissão sobre a qual o Tribunal deveria pronunciar-se, mas não o fez. 
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Na propaganda irregular, tendo as circunstâncias e as peculiaridades do caso revelado a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da

propaganda, a sua responsabilidade estará demonstrada, nos termos do parágrafo único do art. 40-B da lei nº 9.504/97. 
  
Conhecimento e acolhimento. 
  
Sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS, ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal

Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedentes os embargos de declaração para que

seja suprimida a omissão e declarado o conhecimento prévio da Sra. Maria do Socorro dos Anjos Salles das propagandas divulgadas em seu favor, nos

termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. O Desembargador João Rebouças declarou-se impedido para atuar no presente feito.

Anotações e comunicações. 
  
Natal(RN), 19 de agosto de 2013. 
  
JUIZ VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS - RELATOR 
  

 

 PRESIDÊNCIA 

 

 PORTARIAS 

 
PORTARIA Nº. 336/2013 – GP 
  
Designa Juízes de Direito para a jurisdição de Zonas Eleitorais que especifica. 
  
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuições que lhe são

conferidas pelo art. 20, XIX, do Regimento Interno da Casa c/c art. 3º da Resolução nº. 16/2009-TRE/RN, com redação dada pela Resolução nº.

37/2010-TRE/RN, e 
  
Considerando as informações constantes dos Processos Administrativos Eletrônicos PAE de Protocolos nºs. 10.433/2013 (1ª ZE); 10.539/2013 (67ª ZE)

e 10.562/2013 (52ª ZE), 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Designar, com efeitos retroativos, a Juíza Daniella Paraíso Guedes Pereira para, em substituição, exercer a jurisdição da 67ª Zona Eleitoral (Nísia

Floresta/RN), no período de 07 a 09 de agosto de 2013, fazendo jus à percepção da gratificação correspondente, uma vez que não a percebe pelo

exercício da jurisdição de outra Zona Eleitoral. 
  
Art. 2º Designar, com efeitos retroativos, a Juíza Josane Peixoto Noronha para, em substituição, exercer a jurisdição da 52ª Zona Eleitoral (São Bento do

Norte/RN), no período de 12 a 31 de agosto de 2013, fazendo jus à percepção da gratificação correspondente, uma vez que não a percebe pelo

exercício da jurisdição de outra Zona Eleitoral. 
  
Art. 3º Revogar, parcialmente, a partir do dia 13 de agosto de 2013, os efeitos da Portaria nº. 318/2013-GP, de 08/08/2013, publicada no DJe nº. 1.236,

de 09/08/2013, no tocante à designação do Juiz Paulo Giovani Militão de Alencar para, em substituição, exercer a jurisdição da 1ª Zona Eleitoral
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(Natal/RN) no período de 31 de julho a 13 de agosto de 2013. 
  
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Natal, 20 de agosto de 2013. 
  
Desembargador João Rebouças 
  
Presidente 
  

 
PORTARIA Nº. 316/2013 – GP 
  
Designa servidores para comporem a Comissão Permanente de Licitação do TRE/RN. 
  
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo artigo 20, inciso XXXIII, do Regimento Interno desta Casa, 
  
Considerando as disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
  
Considerando as informações constantes do Processo Administrativo Eletrônico nº. 1504/2013 (Prot. PAE nº. 3326/2013), 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, todos pertencentes ao Quadro de Pessoal deste Tribunal, para comporem a Comissão Permanente

de Licitação. 
  
PRESIDENTE: 
  
- ERNESTO LEÇA PINTO – Técnico Judiciário (SALM/CMP/SAO). 
  
MEMBROS TITULARES: 
  
- CLÁUDIO DOS SANTOS RODRIGUES – Analista Judiciário (SIP/CP/SGP); 
  
- GUSTAVO NOBRE DE MELO – Técnico Judiciário; 
  
- VLADIMIR PAIVA DE SOUZA – Técnico Judiciário (SPEX/CAP/SAO); 
  
- ARQUIMEDES CARVALHO DE SOUZA FERRAZ – Técnico Judiciário (SRF/CP/SGP); 
  
MEMBROS SUPLENTES: 
  
- LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA - Técnico Judiciário (SSAE/CLE/STI); 
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- SURAMA PEREIRA MARINHO – Técnico Judiciário (SCP/CAP/SAO); 
  
- ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO – Técnico Judiciário (SENG/CAP/SAO); e 
  
- MARIA AUXILIADORA MACIEL DE ANDRAE – Técnico Judiciário (SCP/CAP/SAO). 
  
Art. 2º A investidura dos membros da presente Comissão terá vigência de 1 (um) ano, nos termos do art. 51, § 4º, da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, a

contar da publicação desta Portaria. 
  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
  
Natal, 20 de agosto de 2013. 
  
Desembargador JOÃO REBOUÇAS 
  
Presidente 
  

 

 DIRETORIA GERAL 

 

 PORTARIAS 

 
PORTARIA N.º 315/2013 - DG 
  
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuições que lhe são

conferidas pelo art. 82, XXVIII, do Regulamento da Secretaria, combinado com o art. 1º da Portaria n.º 536/2008-GP, de 15/12/2008 (DJE: 17/12/2008), e

tendo em vista o que consta do PAE n.º 4.554/2013 (Prot. 9.665/2013), 
  
Considerando o disposto no art. 38 da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação dada pela Lei n.º 9.527, de 10/12/1997, e observados os critérios

estabelecidos no art. 110 da Resolução TRE n.º 05, de 20/03/2012, e nas Portarias n.º 580/2005-GP, de 21/09/2005, e n.º 284/2013-GP, de 25/07/2013, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Designar a servidora MARIA MARLY FRUTUOSO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, matrícula n.º 30024344, para

exercer, em substituição, a Função Comissionada – FC.1 de Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral – Angicos/RN, no dia 29 de julho de 2013. 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Natal, 15 de agosto de 2013. 
  
Andréa Carla Guedes Toscano Campos

Diretora-Geral 
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 SECRETARIA JUDICIÁRIA 

 

 DECISÕES E DESPACHOS DOS RELATORES 

 
Recurso Eleitoral n.º 211-11.2012.6.20.0047 – Classe 30

Procedência: Pendências/RN (47ª Zona Eleitoral – Pendências)

Assunto:  Recurso Eleitoral – Representação – Propaganda eleitoral – Descumprimento da Portaria Conjunta nº 01/2012 – 47ª ZE/MPE/RN –

Multa – Eleições 2012

Recorrente: Coligação Pendências em Boas Mãos

Advogada: Hyndaradaya Moura Santos Farias Almeida

Recorrido: Coligação Pendências Não Pode Parar

Advogados: Sérvulo Nogueira Neto e outro

Recorrido: Coligação Unidos Para Vencer I

Advogado: Sérvulo Nogueira Neto e outro

Recorrido: Coligação Unidos Para Vencer II

Advogado: Sérvulo Nogueira Neto e outro

Relator: Desembargador Amílcar Maia 
  
DECISÃO 
  
Trata-se de recurso interposto pela Coligação Pendências em Boas Mãos em face da sentença proferida pelo Juízo da 47ª Zona Eleitoral/RN, que julgou

parcialmente procedente a Representação pelo descumprimento da Portaria Conjunta nº 01/2012 – 47ª ZE/MPE/RN e condenou a Coligação

Pendências em Boas Mãos ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais).

O recorrente afirma, em apertada síntese, que: a) não houve movimento político, pois os candidatos não participaram, mas apenas os eleitores

simpatizantes da candidatura; b) existiu discrepância entre o valor aplicado no valor da multa e a acusação; c) o recorrido não provou a existência da

“grande movimentação política e a presença de candidatos” (fl. 47).

Em contrarrazões, o recorrido transcreve trecho da sentença do magistrado em que suscita que o recorrente não se insurgiu, na época, contra a Portaria

Conjunta, mas, ainda assim, resolveu infringi-la.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por meio de parecer (fls. 62/73), se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral, porque

“sendo válido e legítimo não só a Portaria Conjunta exarada pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral atuantes na 47ª Zona Eleitoral, mas

também a previsão nela contida de cominação de multa para o caso de seu descumprimento, afigura-se correta a aplicação de multa no montante

previamente arbitrado quando o descumprimento foi concretamente verificado.” (fl. 73)

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, observo que, embora exista nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso, este não está

assinado (fl. 25) e, mesmo intimado para regularizar a representação no prazo de três dias (fl. 75), não houve qualquer manifestação por parte do

advogado (fl. 78).

O Código de Processo Civil assim disciplina acerca da ausência de procuração ao advogado:

Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação, a fim de

evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará,

independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por despacho do juiz.

Parágrafo único. Os atos, não ratificados no prazo, serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas e dano. (Grifos

acrescidos). 
  
Tal entendimento é corroborado pelos julgados do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2010. PROPAGANDA IRREGULAR VEICULADA NA INTERNET. ADVOGADOS

SIGNATÁRIOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 115/STJ. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. ART. 544, § 1º, DO

CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. É inexistente o recurso sem a procuração outorgada ao seu subscritor ou certidão que comprove o arquivamento do instrumento do mandato em

secretaria. Súmula nº 115/STJ.

2. Não se aplica, nas instâncias extraordinárias, o disposto no art. 13 do Código de Processo Civil. Precedente.

3. As cópias da certidão de publicação da decisão que inadmitiu o recurso especial eleitoral e da procuração outorgada pelo agravado a seu patrono

devem ser obrigatoriamente apresentadas com o agravo de instrumento, não se admitindo sua complementação posterior. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(TSE, AgR-AI n.º 342.143/CE, Ac. de 15/02/2011, Rel. Min. Aldir Guimarães Passarinho Júnior) (grifos acrescidos). 
  
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DAS

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. ART. 544, § 1º, DO CPC.

1. A ausência de cópia da procuração outorgada ao advogado subscritor das contrarrazões ao recurso especial acarreta o não conhecimento do apelo.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1292542 / PE, Ac. de 22/08/2011, Rel. Min. João Otávio de Noronha). 
  
Pelo exposto, não havendo a regularização da representação processual no prazo estipulado, não conheço do recurso por ausência de pressuposto de

admissibilidade, em razão da ausência de procuração outorgada ao advogado.

Publique-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com fundamento no art. 67, XVIII, do Regimento Interno deste Tribunal.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.

Natal, 19 de agosto de 2013. 
  
Des. Amílcar Maia

Relator 

 
RECURSO ELEITORAL N° 266-34.2012.6.20.0029 
  
PROCEDÊNCIA: OURO BRANCO/RN – 23ª ZONA ELEITORAL (JARDIM DO  SERIDÓ) 
  
ASSUNTO:  REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA – INTERNET 
  
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
  
RECORRIDOS:  JOSÉ BATISTA DE LUCENA, EDIWILSON AZEVEDO DE ARAÚJO,  PAULO GOMES DA SILVA FILHO 
  
ADVOGADOS: RODRIGO FERRAZ QUIDUTE E OUTROS 
  
RELATOR:  JUIZ ARTUR CORTEZ 
  
DECISÃO 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou representação em face de José Batista de Lucena, Ediwilson Azevedo de Araújo e Paulo Gomes da Silva

Filho, por propaganda eleitoral extemporânea veiculada no blog www.blogbarrapesada.com, mediante a postagem de comentários e fotos em favor dos

dois primeiros representados, então pré-candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, do Município de Ouro Branco. 
  
Ao proferir sentença, o juízo eleitoral julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar Paulo Gomes da Silva, responsável pelo blog, ao

pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não responsabilizando os representados José Batista de Lucena e Ediwilson Azevedo de

Araújo, por não considerar comprovado seu prévio conhecimento da divulgação das matérias. 
  
O recorrente sustenta que a comprovação do prévio conhecimento dos recorridos se inferiria “pelo modo como se apresentavam para as fotos, qual seja,

ostentando, com os dedos, o 'V' de vitória, para que fossem posteriormente inseridas no blog para divulgação”. 
  
Contrarrazões às fls. 57-70. 
  
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 
  
É o relatório. Decido. 
  
Não se verifica, nos autos, qualquer prova que demonstre ou permita inferir que os recorridos tinham prévio conhecimento da propaganda eleitoral

extemporânea publicada pelo www.blogbarrapesada.com. 
  
As provas apresentadas são apenas as publicações, no blog de autoria de Paulo Gomes da Silva Filho, de fotografias dos recorridos tiradas durante a

convenção partidária na qual foram oficialmente escolhidos para a disputa eleitoral, não havendo elementos suficientes para que se possa presumir, com

a segurança exigível para a espécie, que eles tinham conhecimento prévio de tais divulgações. 
  
Nesse contexto, não obstante tenha se configurado a prática de propaganda eleitoral antecipada, não se comprovou o prévio conhecimento dos

candidatos recorridos para que eles também sejam responsabilizados pelo ilícito eleitoral. 
  
Conforme remansosa jurisprudência, tanto do TSE quanto dos Tribunais Regionais Eleitorais, “deve ser julgada improcedente a representação quanto ao

beneficiário, se não está comprovado o prévio conhecimento da propaganda”[1]. 
  
O artigo 557 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre a ordem dos processos nos tribunais, assim estabelece: 
  
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com

jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 
  
Por seu turno, o art. 34, § 1º, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2011, também contempla prescrição nesse sentido: 
  
Art. 34. Recebido na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, o recurso eleitoral será autuado e distribuído na mesma data, devendo ser remetido ao

Ministério Público para manifestação no prazo de 24 horas. 
  
§ 1º Findo o prazo, os autos serão enviados ao relator, o qual poderá: 
  
I – negar seguimento a pedido ou recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com

jurisprudência dominante do próprio Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (CPC, art. 557, caput,

e RITSE, art. 36, § 6º); [...] 
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Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 557 do CPC e do art. 34, § 1º, I, da Resolução TSE n.º 23.367/2011, nego seguimento ao recurso, mantendo-

se a sentença recorrida. 
  
Intimações necessárias. 
  
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
  
Natal/RN, 19 de agosto de 2013. 
  
Juiz ARTUR CORTEZ 
  
Relator 
  
[1] TSE: R-Rp - Recurso em Representação nº 32872 - Brasília/DF. Relatora Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI. Relator designado Min. ARNALDO

VERSIANI LEITE SOARES. Publicação DJE, Data 12/8/2010, Página 70. 
  
TRE/CE: RECURSO ELEITORAL nº 13460, Relator TARCÍSIO BRILHANTE DE HOLANDA, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Tomo 160, Data

25/08/2008, Página 221. 
  

 
RECURSO ELEITORAL N.º 11-09.2012.6.20.0013 
  
PROCEDÊNCIA: PASSAGEM/RN (13ª ZONA ELEITORAL – SANTO ANTÔNIO) 
  
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - DOMICÍLIO ELEITORAL 
  
RECORRENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN DE PASSAGEM/RN, POR SEU DELEGADO 
  
ADVOGADO: CELSO MEIRELES NETO 
  
RECORRIDO: LIDIANE PATRÍCIA DA SILVA 
  
ADVOGADO: SEM ADVOGADO 
  
RELATOR: JUIZ ARTUR CORTEZ 
  
DECISÃO 
  
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN, Diretório Municipal em Passagem, em face de decisão

proferida pelo Juízo da 13ª Zona Eleitoral – Santo Antônio/RN que deferiu a inscrição eleitoral de LIDIANE PATRÍCIA DA SILVA no Município de

Passagem/RN. 
  
2. Alega o recorrente, em síntese, que os documentos apresentados pela eleitora não são suficientes para demonstrar o seu domicílio eleitoral na

localidade. 
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3. A prova juntada aos autos consiste em cópia de conta de energia elétrica (fl.06) em nome da avó da eleitora. 
  
4. À fl. 18v, certificou o Oficial de Justiça que a recorrida não foi encontrada no endereço declarado no RAE a fim de ser intimada para oferecer

contrarrazões ao recurso, e, de acordo com informação obtida por ocasião da diligência, a eleitora é desconhecida naquela localidade. 
  
5. O juízo eleitoral determinou ainda a expedição de edital de notificação, mas não houve oferecimento de contrarrazões. 
  
6. É o relatório. 
  
7. O domicílio para fins eleitorais se prova pela residência do eleitor na localidade (art. 42 do Código Eleitoral) ou, na sua falta, com a demonstração de

vínculos profissional, patrimonial ou comunitário, nos moldes da Resolução n.º 21.538/2003 – TSE: 
  
“Art. 65. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante um ou mais documentos dos quais se infira ser o eleitor residente ou ter vínculo

profissional, patrimonial ou comunitário no município a abonar a residência exigida.” 
  
8. Observa-se que a eleitora trouxe aos autos cópia de conta de energia elétrica (fl.06) em nome de sua avó. 
  
9. Além do documento mencionado, não há nos autos qualquer outra prova que corrobore o domicílio eleitoral na localidade. 
  
10. Na verdade, conforme entendimento firmado por este Tribunal, a simples alegação de parentesco, sem qualquer prova de residência na localidade

ou interesse nas causas do Município, não tem o condão de caracterizar o domicílio eleitoral[1]. 
  
11. Diante do exposto, nos termos do § 1º do art. 557 do CPC c/c art. 67, XXX, do Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso,

reformando a sentença recorrida, para indeferir a inscrição eleitoral de LIDIANE PATRÍCIA DA SILVA no Município de Passagem/RN. 
  
P.I. 
  
Após o trânsito em julgado, arquive-se. 
  
Natal/RN, 19 de agosto de 2013. 
  
Juiz Artur Cortez 
  
Relator 
  
[1] RECURSO ELEITORAL nº 11-07.2012.6.20.0046, Juiz Nilo Ferreira Pinto-Relator, DJE- 21/06/2012 ; 
  
RECURSO ELEITORAL nº 89-80.2012.6.20.0052, Des. Vivaldo Pinheiro-Relator, DJE- 21/06/2012. 
  

 
MANDADO DE SEGURANÇA n.º 89-08.2013.6.20.0000

PROCEDÊNCIA: PAU DOS FERROS-RN (40ª Zona Eleitoral – PAU DOS FERROS)

PROTOCOLO N.º25.783/2013

RELATOR:JUIZ VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS
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ASSUNTO:MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRA ATO DO JUÍZO DA 40ª ZONA ELEITORAL – PAU DOS FERROS/RN – PEDIDO DE

CONCESSÃO DE LIMINAR – INAUDITA ALTERA PARS (REFERENTE À AIJE 576-86.2012.6.20.0040 – PROTOC. 67.376/2012)

IMPETRANTE: ANTONIA GILDENE COSTA BARRETO

ADVOGADO: FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ

IMPETRADO: JUÍZO ELEITORAL DA 40ª ZONA ELEITORAL – PAU DOS FERROS 
  
DESPACHO 
  
Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial a fim de que, no prazo de 48h, preste as informações cabíveis, nos termos previstos no

art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009.

À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 
  
Natal, 19 de agosto de 2013. 
  
Juiz Verlano de Queiroz Medeiros

Relator 

 

 1ª ZONA ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
EDITAL Nº 20/2013 
  
E D I T A L DE I N T I M A Ç Ã O - Prazo: 10 (dez) dias 
  
O Excelentíssimo Senhor Dr. Paulo Giovani Militão de Alencar, MM. Juiz Substituto da 1ª ZE/RN, na forma da Lei, etc., 
  
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, e especialmente, a ALEXSANDRA DA ROCHA, brasileira, Inscrição

Eleitoral n.º 019010071694, com endereço declarado na Rua. Jardim Brasília, n.º 383, Bairro Nazaré, Natal/RN, que constando dos autos encontrar-se

este em lugar incerto e não sabido, fica, a mesma, pelo presente Edital, INTIMADA para, querendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do

término do prazo deste Edital, apresentar recurso em face da Sentença exarada nos autos do processo n.º PC 411-59.2012.6.20.0001-Prestação de

Contas de Candidato – Eleições 2012, atualmente em trâmite nesta 1ª Zona Eleitoral, situada na Avenida Zacarias Monteiro, s/n-Tirol - Forum da Justiça

Eleitoral, em que teve suas contas de campanha julgadas desaprovadas. 
  
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral deste Juízo, fosse publicado e afixado o presente Edital no

local de costume, com prazo de ciência de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 1ª Zona Eleitoral – Natal/RN, aos 20 de

agosto de dois mil e treze (2013). Eu, Tiffany Mourão Cavalari de Lima, Chefe de Cartório da 1ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é

subscrito pela MM. Juiz Eleitoral. 
  
PAULO GIOVANI MILITÃO DE ALENCAR 
  
Juiz Substituto da 1ª Zona Eleitoral, Natal/RN. 
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 3ª ZONA ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
Edital nº 56/2013 – 3ªZona Eleitoral 
  
O Excelentíssimo Senhor João Batista da Silva, Juiz da 3ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, 
  
FAZ SABER a todos os interessados que foi entregue a este juízo, pelo representante legalmente habilitado do PARTIDO MILITAR BRASILEIRO,

protocolo nº 24.999/2013, relação contendo 25 assinatura de eleitores, para fins de apoiamento à criação do citado partido, e MANDA PUBLICAR este

Edital para que possam os interessados, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste, examinar, impugnar ou ainda relatar fatos

e indicar provas, nos termos da Lei nº 9.096/1995 e da Resolução nº 23.282/2010, do Tribunal Superior Eleitoral. 
  
Para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MMº Senhor Juiz Eleitoral fosse publicado o Edital no Diário da Justiça eletrônico, bem como afixado

no local de costume. Dado e passado nesta Cidade do Natal, aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto do ano de 2013 (dois mil e treze). Eu, ________

Áurea Flaviana Oliveira da Silva, Chefe do Cartório da 3ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital. 
  
João Batista da Silva

Juiz da 03ª Zona Eleitoral 

 
EDITAL N.º 057/2013 
  
O Doutor João Batista da Silva, Juiz da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

 

TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação contendo os nomes e os números de inscrição dos

eleitores que requererem alistamento e transferência no período de 01/08/2013 a 15/08/2013, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este

juízo, para, querendo, interpor recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE nº 21.538/2003 (Lei n.º 6.996/82, arts. 7º e 8º).

E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral deste juízo, fosse afixado o presente edital no local de costume. Dado e passado

nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze (2013). Eu, ____________,

Áurea Flaviana Oliveira da Silva, Chefe do Cartório da 3ª Zona Eleitoral de Natal/RN, o fiz expedir e vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral. 
  
JOÃO BATISTA DA SILVA

Juiz da 3ª Zona Eleitoral/RN 

 

 8ª ZONA ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
EDITAL – Nº 035/2013 – 08ªZE 
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O Doutor PETERSON FERNANDES BRAGA, Juiz Eleitoral da 8ª Zona, Município de São Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da

lei, etc. 
  
FAZ SABER, que, em razão da obrigatoriedade dos Partidos Políticos apresentarem suas prestações de contas anuais até o dia 30 de abril e tendo em

vista a omissão de algumas agremiações partidárias, das quais não se logrou êxito em promover a intimação pessoal do Presidente, fica intimado pelo

presente Edital o PDT – Partido Democrático Trabalhista do Município de São Pedro/RN, devendo apresentar as ditas contas, no prazo de 10(dez) dias,

sob pena de julgamento das mesmas como não prestadas. 
  
E, para que tomem ciência da intimação, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital, que será afixado pelo prazo de 10 (dez) dias no lugar de

costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo do Potengi-RN, 08ª Zona Eleitoral, aos vinte dias do mês de agosto do

ano de dois mil e treze (20/08/2013). Eu, _______________________, (Edmundo Balbino da Costa Filho), Chefe do Cartório Eleitoral da 08ª Zona,

digitei. 
  
EDMUNDO BALBINO DA COSTA FILHO

Chefe do Cartório Eleitoral 

 
EDITAL – Nº 036/2013 – 08ªZE 
  
O Doutor PETERSON FERNANDES BRAGA, Juiz Eleitoral da 8ª Zona, Município de São Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da

lei, etc. 
  
FAZ SABER, que, em razão da obrigatoriedade dos Partidos Políticos apresentarem suas prestações de contas anuais até o dia 30 de abril e tendo em

vista a omissão de algumas agremiações partidárias, das quais não se logrou êxito em promover a intimação pessoal do Presidente, fica intimado pelo

presente Edital o PHS – Partido Humanista da Solidariedade do Município de São Paulo do Potengi/RN, devendo apresentar as ditas contas, no prazo

de 10(dez) dias, sob pena de julgamento das mesmas como não prestadas. 
  
E, para que tomem ciência da intimação, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital, que será afixado pelo prazo de 10 (dez) dias no lugar de

costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo do Potengi-RN, 08ª Zona Eleitoral, aos vinte dias do mês de agosto do

ano de dois mil e treze (20/08/2013). Eu, _______________________, (Edmundo Balbino da Costa Filho), Chefe do Cartório Eleitoral da 08ª Zona,

digitei. 
  
EDMUNDO BALBINO DA COSTA FILHO

Chefe do Cartório Eleitoral 

 
EDITAL N.º 037/2013-08ªZE 
  
O Excelentíssimo Senhor Doutor PETERSON FERNANDES BRAGA, Juiz Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral, Município de São Paulo do Potengi,

circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, 
  
Faz saber a quem interessar, que na primeira quinzena do mês de agosto de 2013, (01/08/13 a 15/08/13) foram emitidos os títulos constantes da relação

publicada no átrio do Cartório Eleitoral desta 08ªZona. 
  
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou expedir o presente Edital, com o prazo de 10(dez)dias que será afixado no lugar de

costume e publicado na forma da lei. 
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Dado e passado nesta Cidade de São Paulo do Potengi e Cartório Eleitoral em 20/08/2013, Eu, EDMUNDO BALBINO DA COSTA FILHO

__________________, Chefe de Cartório, digitei. 
  
PETERSON FERNANDES BRAGA

Juiz Eleitoral

8ª Zona 

 
EDITAL N.º 038/2013-08ªZE 
  
O Excelentíssimo Senhor Doutor PETERSON FERNANDES BRAGA, Juiz Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral, Município de São Paulo do Potengi,

circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, 
  
Faz saber a quem interessar, que o Partido Militar Brasileiro – PMB, apresentou três listas de apoiamento para fundação da agremiação partidária,

contendo, ao total, 24 assinaturas de eleitores pertencentes a esta 08ªZona Eleitoral.. 
  
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou expedir o presente Edital, com o prazo de 10(dez)dias que será afixado no lugar de

costume e publicado na forma da lei. 
  
Dado e passado nesta Cidade de São Paulo do Potengi e Cartório Eleitoral em 20/08/2013, Eu, EDMUNDO BALBINO DA COSTA FILHO

__________________, Chefe de Cartório, digitei. 
  
PETERSON FERNANDES BRAGA

Juiz Eleitoral

8ª Zona 

 

 12ª ZONA ELEITORAL 

 

 DECISÕES E DESPACHOS 

 
Ação Penal nº 360-15.2012.6.20.0012 
  
Denunciante: Ministério Público Eleitoral 
  
Denunciado: Germano de Azevedo Targino 
  
Advogado: Bruno Macedo Dantas, OAB/RN 4.448 
  
 
  
DESPACHO 
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Vistos, etc. 
  
Tendo em vista a inauguração do novo Forum Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral estar agendada para o dia 23 de agosto de 2013, com a respectiva

mudança do Cartório Eleitoral nos dias que a antecedem, coincidindo com a audiência designada no despacho de fls. 57, reaprazo a referida audiência,

designando-se nova data para o dia 25 de setembro de 2013, às 09:30hs. 
  
Publique-se. 
  
Intimações necessárias. 
Ciência ao Ministério Público. 
  
Nova Cruz, 20 de agosto de 2013. 
  
 
  
RICARDO HENRIQUE DE FARIAS 
  
JUIZ ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
EDITAL Nº 024/2013 
O Exmº Sr. Dr Juiz Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, usando suas atribuições legais.

FAZ SABER a todos os interessados que foi entregue a este juízo, pelo representante legalmente habilitado do PARTIDO MILITAR BRASILEIRO,

protocolos nº 20.330/2013 e 25.262/2013, relações contendo 11 e 08 assinaturas de eleitores, respectivamente, para fins de apoiamento à criação do

citado partido, e MANDA PUBLICAR este Edital para que possam os interessados, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste,

examinar, impugnar ou ainda relatar fatos e indicar provas, nos termos da Lei nº 9.096/1995 e da Resolução nº 23.282/2010, do Tribunal Superior

Eleitoral.

Para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MMº Senhor Juiz Eleitoral fosse publicado o Edital no Diário da Justiça eletrônico, bem como afixado

no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Nova Cruz, aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2013 (dois mil e treze). Eu, ________

Alexandre Montenegro Cavalcanti, Chefe do Cartório da 12ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital. 
RICARDO HENRIQUE DE FARIASJuiz Eleitoral12ª Zona 

 

 25ª ZONA ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
Edital nº. 0028/2013 
  
O Excelentíssimo Senhor Dr. Luiz Cândido de Andrade Villaça, Juiz da 25ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, 
  
FAZ SABER a todos os interessados que foi encaminhado a este Juízo, pelo representante legalmente habilitado do PARTIDO MILITAR BRASILEIRO -

PMB, protocolo nº. 25.909/2013 de 20.08.2013, relação contendo 4 (quatro) assinaturas de eleitores, para fins de apoiamento à criação do citado partido,
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e MANDA PUBLICAR este Edital para que possam os interessados, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste, examinar,

impugnar ou ainda relatar fatos e indicar provas, nos termos da Lei nº 9.096/1995 e da Resolução nº 23.282/2010, do Tribunal Superior Eleitoral. 
  
Para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Senhor Juiz Eleitoral fosse publicado o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico, bem

como afixado no local de costume. Dado e passado nesta Cidade do Natal, aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2013 (dois mil e treze). Eu,

________ Paulo André Silva Albuquerque, Chefe do Cartório da 25ª Zona Eleitoral - RN, preparei e conferi o presente Edital. 
  
Juiz LUIZ CÂNDIDO VILLAÇA 

 

 28ª ZONA ELEITORAL 

 

 SENTENÇAS 

 
Prestação de Contas n.º 34-70.2013.6.20.0028 (Protocolo 21.547/2013)

Assunto: Omissão na apresentação das contas de campanha

Candidato: JOSÉ MARIA DE CARVALHO – Candidato pelo PMDB – Bodó/RN 
  
SENTENÇA 
  
Vistos etc.

Trata-se de processo de prestação de contas onde o Cartório Eleitoral certificou que o Sr. JOSÉ MARIA DE CARVALHO, candidato a vereador no

município de Bodó, pelo PMDB, não prestou contas da sua campanha eleitoral dentro do prazo legal (fl. 02).

O candidato foi devidamente notificado para sanar a referida omissão dentro de 72 horas (fls. 03), mantendo-se, todavia, inerte (fl. 03v).

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aplicação dos art. 38, § 4º e art. 53, inciso I, ambos da Res. TSE 23.376/12. 
  
É o relatório. DECIDO. 
  
Dúvidas não existem que o candidato em tela, mesmo após regularmente notificado pela Justiça Eleitoral, permanece inadimplente com o seu dever de

prestar contas referente às Eleições Municipais de 2012.

Ora, diz expressamente a Resolução TSE n.º 23.376/2012, em seu artigo 38, caput, e § 4º: 
  
“Art. 38. As contas de candidatos, de comitês financeiros e de partidos políticos deverão ser prestados à Justiça Eleitoral até 06 de novembro de 2012

(Lei n.º 9.504/97, art. 29, III).

(…)

§ 4º Findo os prazos fixados neste artigo, sem que as contas tenham sido prestadas, a Justiça Eleitoral notificará, no prazo máximo de 5 dias,

candidatos, partidos políticos e comitês financeiros da obrigação de prestá-las, no prazo de 72 horas, após o que, permanecendo a omissão, serão

imediatamente julgadas não prestadas as contas (Lei nº 9.504/97, art. 30, inciso IV)”. 
  
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS de campanha do candidato JOSÉ

MARIA DE CARVALHO referente às Eleições Municipais de 2012.

Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral. Registre-se nos sistemas SICO, SADP e no livro de sentenças do Cartório Eleitoral. Intime-se o

candidato. Ciência pessoal ao RMPE.

Ao Cartório Eleitoral para providenciar o lançamento do código ASE respectivo junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, de forma a impedi-lo de obter

certidão de quitação eleitoral durante o curso do presente mandato ao qual concorreu ao cargo de vereador, nos termos do artigo 53, inciso I, da
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Resolução TSE n.º 23.376/2012.

Cumpridas as providências citadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais. 
  
Santana do Matos/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA

Juíza Eleitoral 
  
Processo nº 35-55.2013.6.20.0028 (Classe 25) – Protocolo 21.827/2013

Assunto: Prestação de Contas – Não apresentação das contas – Eleições 2012

Interessado: DIRETÓRIO DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB

Município: Bodó/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 
  
Vistos, etc. 
  
Cuida-se de informação de omissão quanto ao dever de prestar contas imputado ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Bodó/RN,

referente às Eleições Municipais 2012. 
  
Notificado(a) nos termos do art. 38, § 4º da Resolução TSE nº 23.376/2012, o(a) representante da agremiação partidária respectiva deixou transcorrer in

albis o prazo de 72 (setenta e duas) horas concedido para apresentação das respectivas contas de campanha. 
  
Instado a se pronunciar, o Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas com as demais

conseqüências pertinentes. 
  
Eis o que se tem a apreciar. Decido. 
  
Dispõe a parte final do artigo 38, § 4º da citada Resolução nº 23.376/2012 que permanecendo a omissão, serão imediatamente julgadas não prestadas

as contas. 
  
Ao mesmo tempo, o art. 51, IV, a, também da Resolução nº 23.376/2012, dispõe que o Juízo Eleitoral decidirá pela não prestação quando não

apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 da referida Resolução. 
  
Destarte, verifica-se dos autos que, efetivamente, o Partido Político deixou de apresentar suas respectivas contas, mesmo após notificação e advertência

quanto às possíveis penalidades decorrentes dessa omissão. Assim sendo, com fulcro na Lei nº 9.504/97, no artigo 38, § 4º e no art. 51, IV, a, ambos da

Resolução nº 23.376/2012, e ainda, em consonância com o parecer ministerial, julgo suas contas como NÃO PRESTADAS e declaro a perda do direito

ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período de 06 (seis) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão,

conforme art. 51, § 3º e § 4º c/c art. 53, II da citada Resolução. 
  
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Parquet. 
  
Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as anotações necessárias, inclusive no sistema SICO. 
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Após, arquivem-se com as devidas anotações. 
  
Santana do Matos/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA

Juíza Eleitoral da 28ª zona 
  
Espécie: Prestação de Contas – ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 07 DE OUTUBRO DE 2012

Processo n.º: 311-23.2012.6.20.0028 (Protocolo n.º: 80.389/2012)

Interessado: Partido Verde – PV e Comitê Financeiro Municipal para Vereador do Partido Verde – PV . Município: Bodó/RN 
  
SENTENÇA 
  
Versam os autos sobre Prestação de Contas de Campanha Eleitoral do partido político em epígrafe e seu respectivo comitê financeiro, relativa às

Eleições Municipais de 2012.

 

Em sede de Relatório Preliminar, o cartório eleitoral procedeu à intimação do representante partidário no sentido deste apresentar os extratos bancários

referentes à campanha eleitoral de 2012, conforme reza a Resolução TSE n.º 23.376/2012. 
  
Não foi apresentada resposta, conforme certidão de fl. 48. 
  
No Relatório Final de Exame, servidor da Justiça Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas por considerá-las irregulares, na forma da

legislação pertinente. 
  
De igual modo, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas, comungando do mesmo entendimento do Cartório Eleitoral, por

considerar falhas insanáveis a não apresentação dos extratos bancários. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
A Lei n.º 9.504/97 traz em seus artigos 28 usque 32 a obrigação dos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros apresentarem à Justiça Eleitoral

as prestações de contas de campanha, obedecendo os modelos e parâmetros estabelecidos. Para as eleições municipais 2012, o TSE editou a

Resolução n.º 23.376, na qual são detalhados o procedimento a ser seguido e os requisitos para as prestações de contas. 
  
Analisando o relatório final de exame da equipe técnica desta zona eleitoral, elaborado após a intimação da parte interessada, observa-se que o partido

político referido incorreu em irregularidade grave, haja vista a não-apresentação dos extratos bancários relativos a todo o período da campanha eleitoral,

inclusive do comitê financeiro. 
  
A obrigatoriedade da abertura de conta bancária para candidatos, comitês financeiros e partidos políticos, em todos os níveis de direção, a partir de 1º de

janeiro de 2012, está insculpida no art. 12, caput, da Resolução TSE n.º 23.376/2012 c/c art. 22 da Lei n.º 9.504/97, sendo vedado o uso de conta

bancária preexistente. 
  
O art. 12, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.376/2012, é bastante elucidativo e reforça a tese da obrigatoriedade da existência de conta bancária, a saber: 
  
Art. 12. omissis.

§ 1º. omissis.
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§ 2º. A obrigação prevista neste artigo deverá ser cumprida pelos candidatos, pelos comitês financeiros e pelos partidos políticos em todos os níveis de

direção, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros. 
  
O art. 40, XI, da mencionada resolução, também exige a apresentação dos extratos da conta bancária aberta em nome do candidato, do partido político

ou do comitê financeiro, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, c.f. § 8º do art. 40. A não apresentação de extratos

bancários ou sua apresentação parcial inviabiliza a análise das contas em sua plenitude, configurando, pois, irregularidade insanável, ensejadora da

rejeição das contas. É o entendimento da jurisprudência especializada: 
  
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. ELEIÇÕES 2010. FALHAS. PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS. OMISSÃO. PRESTAÇÃO

DE CONTAS FINAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS.

DESAPROVAÇÃO. Rejeição das contas, por considerar que a ausência dos extratos bancários da conta específica de campanha compromete a

confiabilidade daquelas, na medida em que tal vício inviabiliza a aferição do valor dos recursos efetivamente arrecadados. (Prestação de Contas nº

4462-44.2010.6.18.0000, TRE/PI, Rel. Manoel de Sousa Dourado. unânime, DJe 27.01.2011). 
  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - ELEIÇÕES 2010 - DEPUTADO ESTADUAL - CONTA BANCÁRIA - NÃO ABERTURA - DESAPROVAÇÃO.

A abertura de conta bancária específica para a campanha é obrigação que se impõe ao candidato ainda que o registro de candidatura seja indeferido e

que não tenha havido movimentação de recursos financeiros, sob pena de desaprovação das contas. (PRESTACAO DE CONTAS nº 677606, Acórdão

nº 677606 de 19/07/2011, Relator(a) MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data

25/07/2011, Página 03 ). 
  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE COMITÊ FINANCEIRO DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES DE 2010- IMPROPRIEDADES QUE COMPROMETEM A

REGULARIDADE DAS CONTAS - DESAPROVAÇÃO - PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO

PELO PRAZO DE 09 (NOVE) MESES - APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.504/97.

Desaprovam-se as contas do partido que não supriu as irregularidades apontadas pelo órgão contábil, concernentes a ausência de abertura de conta

bancária, bem como a falta de apresentação dos respectivos extratos bancários, aplicando-se a suspensão de 09 (nove) meses no repasse das cotas do

Fundo Partidário, em cumprimento à dosimetria prevista no art. 25, parágrafo único da Lei 9.504/97. (PRESTACAO DE CONTAS nº 669994, Acórdão de

02/06/2011, Relator(a) MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 09/06/2011, Página 4 ). 
  
Sendo assim, as prestações de contas do comitê financeiro e da direção municipal do PV em Bodó/RN não obedecem aos ditames da legislação que

rege a matéria (Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.376/2012), razão pela qual a Unidade Técnica Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral opinaram

pela desaprovação das contas de campanha de ambos. 
  
A não-apresentação dos extratos bancários referentes ao comitê financeiro orientam a decisão sobre as contas do partido político nas Eleições 2012 no

sentido de sua reprovação, uma vez eivadas de irregularidades insanáveis. 
  
Diante do exposto, com fulcro no art. 51, III, da Resolução TSE n.º 23.376/2012, considerando comprometida a regularidade e a confiabilidade das

contas, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha do Partido Verde no Município de Bodó/RN, aplicando-se a suspensão de 04 (quatro) meses no

repasse das cotas do Fundo Partidário do ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão, em cumprimento à dosimetria prevista no art. 25, parágrafo

único da Lei n.º 9.504/97 e Art. 51, § 4º, da Resolução TSE n.º 23.376/2012, comunicando-se aos órgãos de direção estadual e nacional. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
  
Após o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos com as cautelas legais. 
  
Santana do Matos/RN, 20 de agosto de 2013. 
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NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA

Juíza da 28ª Zona Eleitoral 

 

 38ª ZONA ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
EDITAL Nº 43/2013 - INTIMAÇÃO 
  
AIME nº 2-35.2013.6.20.0038

Representantes: xxxx

Advogado: Osmar Fernandes de Queiroz – OAB/RN nº 4618

Representados: yyyy

Advogado(s): Erick Wilson Pereira – OAB/RN nº 2.723, Maria Cristina Pereira – OAB/RN nº 3956, Janaína Aquino Ramos – OAB/RN nº 5332, Leonardo

Palitot Villar de Mello – OAB/RN nº 6250, Raffael Gomes Campelo – OAB/RN nº 9093, Ícaro Wendell da Silva Santos – OAB/RN nº 9254, Marília

Castellano Pereira de Souza Yurtdas – OAB/RN nº 7210, Walleska Dwanne Gomes e Matos – OAB/RN nº 10123 e Jair Augusto Gomes Damasceno –

OAB/RN nº 10002. 
  
Cleano Ricardo Resende Lucena, Chefe do Cartório Eleitoral, conforme Portaria de Atos Ordinatórios (Portaria nº 01/2012), em cumprimento ao

despacho do Exmº. Dr. Jessé de Andrade Alexandria, Juiz Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral/RN, datado de 20/08/2013, nos autos acima mencionados (fl.

234),

INTIMA as partes, através de seus representantes, sobre o aprazamento do início da produção pericial, relativa aos autos acima mencionados, conforme

consta na Informação Técnica nº 053/2013 SETEC/SR/DPF/RN (fl. 233), nos seguintes termos:

“ (...) informo que a produção da perícia solicitada terá início às 08:00 h do dia 26/08/2013, e que será realizada no Setor Técnico-Científico da

Superintendência da Polícia Federal, localizada na Rua Dr. Lauro Pinto, 155, Lagoa Nova, Natal/RN (...)”. 
  
E para que cheque ao conhecimento dos interessados, expedi o presente Edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado

nesta cidade de Martins, Estado do Rio Grande do Norte, aos 20 dias do mês de agosto de 2013. Eu, Cleano Ricardo Resende Lucena, Chefe de

Cartório da 38ª Zona Eleitoral, o fiz digitar e assinei. 
  
Cleano Ricardo Resende Lucena

Chefe do Cartório Eleitoral da 38ª Zona

(de ordem) 

 

 42ª ZONA ELEITORAL 

 

 SENTENÇAS 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
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Processo nº 18-74.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO DA SOCILA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Município: Major Sales/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido da Social

Democracia Brasileira do Município de Major Sales/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 13.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...
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III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  
 
  
III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, referentes ao exercício 2012, determinando

a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso,

caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
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Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 18-74.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO DA SOCILA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Município: Major Sales/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido da Social

Democracia Brasileira do Município de Major Sales/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 13.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
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d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, referentes ao exercício 2012, determinando

a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso,

caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
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Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 17-89.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO PROGRESSISTA – PP

Município: Major Sales/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Progressista do

Município de Major Sales/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 13.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
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c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com perda,

de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a

partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
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Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 6-60.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS

Município: Luís Gomes/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Popular

Socialista do Município de Luís Gomes/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
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II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS
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PELO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DO MUNICÍPIO DE LUÍS GOMES/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com

perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a

inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 9-15.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT

Município: Luís Gomes/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Comunista do

Brasil do Município de Luís Gomes/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
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Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
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III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DO MUNICÍPIO DE LUÍS GOMES/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com

perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a

inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 11-82.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B

Município: José da Penha/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Comunista do

Brasil do Município de José da Penha/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 

TRE/RN - DJe nº 1244/2013 Divulgação: 20/08/2013 Publicação: 21/08/2013 Página 32

Diário da Justiça Eletrônico. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-rn.gov.br/dje.



  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
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"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a

suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso,

caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 14-37.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

Município: José da Penha/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
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O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Socialista

Brasileiro do Município de José da Penha/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir
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a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão,

com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a

inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 13-52.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Município: José da Penha/RN 
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S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Da República do

Município de José da Penha/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...
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II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com perda,

de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a

partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 10-97.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012
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Interessado: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM

Município: José da Penha/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Democratas do

Município de José da Penha/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
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"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com

perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a

inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 15-22.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Município: José da Penha/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Dos

Trabalhadores do Município de José da Penha/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...
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II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão,

com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a

inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
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Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 12-67.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

Município: José da Penha/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Democrático

Trabalhista do Município de José da Penha/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 

TRE/RN - DJe nº 1244/2013 Divulgação: 20/08/2013 Publicação: 21/08/2013 Página 43

Diário da Justiça Eletrônico. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-rn.gov.br/dje.



  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a

suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso,

caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
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Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 24-81.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

Município: Paraná/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Socialista

Brasileiro do Município de Paraná/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
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"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com

perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a

inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
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Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 27-36.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

Município: Paraná/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Social

Democrata Cristão do Município de Paraná/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
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b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão,

com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a

inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
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Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 19-59.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM

Município: Paraná/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Democratas do

Município de Paraná/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
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II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com perda, de

novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a
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partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 23-96.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Município: Paraná/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido da República do

Município de Paraná/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
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É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
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Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com perda, de

novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a

partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 29-06.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO VERDE - PV

Município: Paraná/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Verde do

Município de Paraná/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
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Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
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III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO VERDE - PV DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com perda, de novas cotas

do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data

fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 22-14.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Município: Paraná/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Progressista do

Município de Paraná/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
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Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
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"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  
III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com perda, de

novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a

partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 25-66.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Município: Paraná/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Social

Democrático do Município de Paraná/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
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Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.
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Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  

III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com

perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a

inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 20-44.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

Município: Paraná/RN 
  
S E N T E N Ç A 
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Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido do Movimento

Democrático Brasileiro - PMDB do Município de Paraná/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

TRE/RN - DJe nº 1244/2013 Divulgação: 20/08/2013 Publicação: 21/08/2013 Página 60

Diário da Justiça Eletrônico. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-rn.gov.br/dje.



diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  
III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, referentes ao exercício 2012,

determinando a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer

omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 28-21.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012

Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Município: Paraná/RN 
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S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Trabalhista

Brasileiro do Município de Paraná/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
  
"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):
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I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  
III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a suspensão, com

perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a

inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Processo nº 26-51.2013.6.20.0042 (Classe 25)

Assunto: Prestação de Contas – De Exercício Financeiro - 2012
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Interessado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Município: Paraná/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc. 
  
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 02, dando ciência da ausência de Prestação de Contas Anual do Partido Trabalhista

Brasileiro do Município de Paraná/RN, referente ao exercício financeiro de 2012. 
  
Em despacho de fl.04, este juízo determinou, inicialmente, a intimação da agremiação para apresentação das contas impreterivelmente no prazo de 15

dias. 
  
Notificada a agremiação ausente para a apresentação das contas em 04.06.2013, decorreu o prazo concedido de 15 dias, sem que tenham sido

apresentadas as referidas contas. 
  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração judicial de ausência de prestação de contas, além da adoção das medidas

cabíveis. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
 
  
II – FUNDAMENTOS 
  
a) Conforme 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. 
  
b) Constatou-se que o Partido foi omisso nesse dever pois, até a presente data, não enviou à Justiça Eleitoral a devida prestação de contas referente ao

exercício 2012. 
  
c) O art. 37 da Lei 9.096/95 dispõe que tal omissão implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei: 
  
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os

responsáveis às penas da Lei". 
  
d) Por seu turno, a Resolução 21.841/2004-TSE, em seus arts. 28, 29 e 33, traz as seguintes determinações: 
  
"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 9.096/95, ART. 36):

I - ...

II - ...

III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas, automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o

partido permanecer omisso - caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas - sujeitos os responsáveis às penas

da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37)". 
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"Art. 29. Serão observados os seguintes procedimentos quanto aos partidos políticos que não tiverem apresentado suas contas ou que tenham tido suas

contas desaprovadas, por decisão transitada em julgado, conforme a competência originária para o julgamento das contas partidárias (Lei nº 9.096/95,

art. 37):

I - ...

II - ...

III - os juízes eleitorais devem determinar aos diretórios regional e nacional do partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo

diretório municipal ou zonal, pelo prazo fixado na respectiva sentença, ao mesmo tempo em que devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao

Tribunal Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perda, de novas cotas, a fim de instruir

a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades

aplicadas.

Parágrafo único. A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela

irregularidade (Lei 9.096/95, art. 37 § 2º)". 
  
"Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal, respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas

ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos (Lei 9.096/95, art. 37)". 
  
III - CONCLUSÃO 
  
Ante o exposto, após a análise detida dos autos, com base no parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento no art. 37 da

Lei 9.096/95, bem como nos arts. 28, inc. III; 29, inc. III e 33 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, JULGO COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS

PELO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, referentes ao exercício 2012, determinando a

suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso,

caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela legislação para a respectiva prestação de contas. 
  
Publique-se, Registre-se, Intime-se por meio do DJE. 
  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral, remetendo-lhe cópia, caso solicite, para levantamento da responsabilidade civil e criminal

dos responsáveis pela regularização das contas 
  
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios regional e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao

respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta decisão. 
  
Informe-se ao TSE e TRE o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período da suspensão, com perdas, de novas cotas. 
  
Proceda-se as demais diligências que se acharem necessárias, arquivando-se os autos com baixas nos seus registros. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 42ª zona 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 

TRE/RN - DJe nº 1244/2013 Divulgação: 20/08/2013 Publicação: 21/08/2013 Página 65

Diário da Justiça Eletrônico. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-rn.gov.br/dje.



  
Prestação de Contas nº 510-03.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO – PARTIDO PROGRESSISTA – PP – JOSÉ DA PENHA/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
O(a) requerente em epígrafe trouxe à Justiça Eleitoral desta 42ª Zona sua prestação de contas, informando suas receitas e despesas referentes à

campanha para a eleição de 2012. 
  
O pedido foi despachado e passou pela análise técnica contábil do Cartório Eleitoral, havendo relatório nos autos sobre os números e documentos

apresentados. 
  
O Ministério Público foi intimado para se manifestar, tendo opinado, em consonância com o Parecer Técnico elaborado por servidor do Cartório Eleitoral,

pela aprovação das contas sem ressalvas. 
  
É o relatório. Segue fundamentos e decisão. 
  
A Lei 9.504/97, em seus artigos 28 a 32, traz a obrigação dos candidatos ou comitês financeiros dos partidos apresentarem à Justiça Eleitoral as

prestações de contas de campanha, obedecendo aos modelos e parâmetros ali estabelecidos. Para as eleições municipais de 2012, o TSE, por sua vez,

editou a Resolução 23.376/2012, na qual são detalhados os procedimentos a serem seguidos, e os requisitos para as prestações de contas de

campanha. 
  
De acordo com o relatório técnico elaborado por servidor deste Juízo, no caso em análise, não há falhas a ensejar a rejeição das contas, e nem mesmo

a aprovação com ressalvas. 
  
Sob outro aspecto, o Ministério Público Eleitoral, através do Nobre Representante Ministerial em exercício junto a este Juízo, apresentou parecer pela

aprovação das contas ora analisadas sem ressalvas, entendimento do qual comungo absolutamente. 
  
Assim, tendo em vista que a prestação de contas atendeu aos requisitos da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.376/2012, além de não haver aparente

motivo para sua rejeição, ou mesmo sua aprovação com ressalvas, deve ser o pedido aprovado sem ressalvas. 
  
DIANTE DO EXPOSTO, julgo APROVADAS as contas do(a) requerente, em relação aos seus gastos da campanha eleitoral de 2012, para que produza

os seus efeitos legais, com fundamento na Lei 9.504/97 e Res. TSE 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 513-55.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO – PARTIDO DA REPÚBLICA – PR – JOSÉ DA PENHA/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
O(a) requerente em epígrafe trouxe à Justiça Eleitoral desta 42ª Zona sua prestação de contas, informando suas receitas e despesas referentes à

campanha para a eleição de 2012. 
  
O pedido foi despachado e passou pela análise técnica contábil do Cartório Eleitoral, havendo relatório nos autos sobre os números e documentos

apresentados. 
  
O Ministério Público foi intimado para se manifestar, tendo opinado, em consonância com o Parecer Técnico elaborado por servidor do Cartório Eleitoral,

pela aprovação das contas sem ressalvas. 
  
É o relatório. Segue fundamentos e decisão. 
  
A Lei 9.504/97, em seus artigos 28 a 32, traz a obrigação dos candidatos ou comitês financeiros dos partidos apresentarem à Justiça Eleitoral as

prestações de contas de campanha, obedecendo aos modelos e parâmetros ali estabelecidos. Para as eleições municipais de 2012, o TSE, por sua vez,

editou a Resolução 23.376/2012, na qual são detalhados os procedimentos a serem seguidos, e os requisitos para as prestações de contas de

campanha. 
  
De acordo com o relatório técnico elaborado por servidor deste Juízo, no caso em análise, não há falhas a ensejar a rejeição das contas, e nem mesmo

a aprovação com ressalvas. 
  
Sob outro aspecto, o Ministério Público Eleitoral, através do Nobre Representante Ministerial em exercício junto a este Juízo, apresentou parecer pela

aprovação das contas ora analisadas sem ressalvas, entendimento do qual comungo absolutamente. 
  
Assim, tendo em vista que a prestação de contas atendeu aos requisitos da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.376/2012, além de não haver aparente

motivo para sua rejeição, ou mesmo sua aprovação com ressalvas, deve ser o pedido aprovado sem ressalvas. 
  
DIANTE DO EXPOSTO, julgo APROVADAS as contas do(a) requerente, em relação aos seus gastos da campanha eleitoral de 2012, para que produza

os seus efeitos legais, com fundamento na Lei 9.504/97 e Res. TSE 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
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OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 511-85.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB – JOSÉ DA PENHA/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
O(a) requerente em epígrafe trouxe à Justiça Eleitoral desta 42ª Zona sua prestação de contas, informando suas receitas e despesas referentes à

campanha para a eleição de 2012. 
  
O pedido foi despachado e passou pela análise técnica contábil do Cartório Eleitoral, havendo relatório nos autos sobre os números e documentos

apresentados. 
  
O Ministério Público foi intimado para se manifestar, tendo opinado, em consonância com o Parecer Técnico elaborado por servidor do Cartório Eleitoral,

pela aprovação das contas sem ressalvas. 
  
É o relatório. Segue fundamentos e decisão. 
  
A Lei 9.504/97, em seus artigos 28 a 32, traz a obrigação dos candidatos ou comitês financeiros dos partidos apresentarem à Justiça Eleitoral as

prestações de contas de campanha, obedecendo aos modelos e parâmetros ali estabelecidos. Para as eleições municipais de 2012, o TSE, por sua vez,

editou a Resolução 23.376/2012, na qual são detalhados os procedimentos a serem seguidos, e os requisitos para as prestações de contas de

campanha. 
  
De acordo com o relatório técnico elaborado por servidor deste Juízo, no caso em análise, não há falhas a ensejar a rejeição das contas, e nem mesmo

a aprovação com ressalvas. 
  
Sob outro aspecto, o Ministério Público Eleitoral, através do Nobre Representante Ministerial em exercício junto a este Juízo, apresentou parecer pela

aprovação das contas ora analisadas sem ressalvas, entendimento do qual comungo absolutamente. 
  
Assim, tendo em vista que a prestação de contas atendeu aos requisitos da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.376/2012, além de não haver aparente

motivo para sua rejeição, ou mesmo sua aprovação com ressalvas, deve ser o pedido aprovado sem ressalvas. 
  
DIANTE DO EXPOSTO, julgo APROVADAS as contas do(a) requerente, em relação aos seus gastos da campanha eleitoral de 2012, para que produza

os seus efeitos legais, com fundamento na Lei 9.504/97 e Res. TSE 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
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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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 506-63.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD – JOSÉ DA PENHA/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
O(a) requerente em epígrafe trouxe à Justiça Eleitoral desta 42ª Zona sua prestação de contas, informando suas receitas e despesas referentes à

campanha para a eleição de 2012. 
  
O pedido foi despachado e passou pela análise técnica contábil do Cartório Eleitoral, havendo relatório nos autos sobre os números e documentos

apresentados. 
  
O Ministério Público foi intimado para se manifestar, tendo opinado, em consonância com o Parecer Técnico elaborado por servidor do Cartório Eleitoral,

pela aprovação das contas sem ressalvas. 
  
É o relatório. Segue fundamentos e decisão. 
  
A Lei 9.504/97, em seus artigos 28 a 32, traz a obrigação dos candidatos ou comitês financeiros dos partidos apresentarem à Justiça Eleitoral as

prestações de contas de campanha, obedecendo aos modelos e parâmetros ali estabelecidos. Para as eleições municipais de 2012, o TSE, por sua vez,

editou a Resolução 23.376/2012, na qual são detalhados os procedimentos a serem seguidos, e os requisitos para as prestações de contas de

campanha. 
  
De acordo com o relatório técnico elaborado por servidor deste Juízo, no caso em análise, não há falhas a ensejar a rejeição das contas, e nem mesmo

a aprovação com ressalvas. 
  
Sob outro aspecto, o Ministério Público Eleitoral, através do Nobre Representante Ministerial em exercício junto a este Juízo, apresentou parecer pela

aprovação das contas ora analisadas sem ressalvas, entendimento do qual comungo absolutamente. 
  
Assim, tendo em vista que a prestação de contas atendeu aos requisitos da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.376/2012, além de não haver aparente

motivo para sua rejeição, ou mesmo sua aprovação com ressalvas, deve ser o pedido aprovado sem ressalvas. 
  
DIANTE DO EXPOSTO, julgo APROVADAS as contas do(a) requerente, em relação aos seus gastos da campanha eleitoral de 2012, para que produza

os seus efeitos legais, com fundamento na Lei 9.504/97 e Res. TSE 23.376/2012. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 485-87.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB – PARANÁ/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
O(a) requerente em epígrafe trouxe à Justiça Eleitoral desta 42ª Zona sua prestação de contas, informando suas receitas e despesas referentes à

campanha para a eleição de 2012. 
  
O pedido foi despachado e passou pela análise técnica contábil do Cartório Eleitoral, havendo relatório nos autos sobre os números e documentos

apresentados. 
  
O Ministério Público foi intimado para se manifestar, tendo opinado, em consonância com o Parecer Técnico elaborado por servidor do Cartório Eleitoral,

pela aprovação das contas sem ressalvas. 
  
É o relatório. Segue fundamentos e decisão. 
  
A Lei 9.504/97, em seus artigos 28 a 32, traz a obrigação dos candidatos ou comitês financeiros dos partidos apresentarem à Justiça Eleitoral as

prestações de contas de campanha, obedecendo aos modelos e parâmetros ali estabelecidos. Para as eleições municipais de 2012, o TSE, por sua vez,

editou a Resolução 23.376/2012, na qual são detalhados os procedimentos a serem seguidos, e os requisitos para as prestações de contas de

campanha. 
  
De acordo com o relatório técnico elaborado por servidor deste Juízo, no caso em análise, não há falhas a ensejar a rejeição das contas, e nem mesmo

a aprovação com ressalvas. 
  
Sob outro aspecto, o Ministério Público Eleitoral, através do Nobre Representante Ministerial em exercício junto a este Juízo, apresentou parecer pela

aprovação das contas ora analisadas sem ressalvas, entendimento do qual comungo absolutamente. 
  
Assim, tendo em vista que a prestação de contas atendeu aos requisitos da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.376/2012, além de não haver aparente

motivo para sua rejeição, ou mesmo sua aprovação com ressalvas, deve ser o pedido aprovado sem ressalvas. 
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DIANTE DO EXPOSTO, julgo APROVADAS as contas do(a) requerente, em relação aos seus gastos da campanha eleitoral de 2012, para que produza

os seus efeitos legais, com fundamento na Lei 9.504/97 e Res. TSE 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 507-48.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR – PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B – JOSÉ DA PENHA/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
O(a) requerente em epígrafe trouxe à Justiça Eleitoral desta 42ª Zona sua prestação de contas, informando suas receitas e despesas referentes à

campanha para a eleição de 2012. 
  
O pedido foi despachado e passou pela análise técnica contábil do Cartório Eleitoral, havendo relatório nos autos sobre os números e documentos

apresentados. 
  
O Ministério Público foi intimado para se manifestar, tendo opinado, em consonância com o Parecer Técnico elaborado por servidor do Cartório Eleitoral,

pela aprovação das contas sem ressalvas. 
  
É o relatório. Segue fundamentos e decisão. 
  
A Lei 9.504/97, em seus artigos 28 a 32, traz a obrigação dos candidatos ou comitês financeiros dos partidos apresentarem à Justiça Eleitoral as

prestações de contas de campanha, obedecendo aos modelos e parâmetros ali estabelecidos. Para as eleições municipais de 2012, o TSE, por sua vez,

editou a Resolução 23.376/2012, na qual são detalhados os procedimentos a serem seguidos, e os requisitos para as prestações de contas de

campanha. 
  
De acordo com o relatório técnico elaborado por servidor deste Juízo, no caso em análise, não há falhas a ensejar a rejeição das contas, e nem mesmo

a aprovação com ressalvas. 
  
Sob outro aspecto, o Ministério Público Eleitoral, através do Nobre Representante Ministerial em exercício junto a este Juízo, apresentou parecer pela

aprovação das contas ora analisadas sem ressalvas, entendimento do qual comungo absolutamente. 
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Assim, tendo em vista que a prestação de contas atendeu aos requisitos da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.376/2012, além de não haver aparente

motivo para sua rejeição, ou mesmo sua aprovação com ressalvas, deve ser o pedido aprovado sem ressalvas. 
  
DIANTE DO EXPOSTO, julgo APROVADAS as contas do(a) requerente, em relação aos seus gastos da campanha eleitoral de 2012, para que produza

os seus efeitos legais, com fundamento na Lei 9.504/97 e Res. TSE 23.376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 454-67 .2012.6.20.0042

Requerente: DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO PROGRESSISTA – PP – JOSÉ DA PENHA/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos etc. 
  
Versam os autos sobre Prestação de Contas de Campanha Eleitoral da direção municipal do PP, município de José da Penha, relativa às Eleições

Municipais de 2012. 
  
No parecer conclusivo, a Equipe de Análise de Contas do Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas, sem ressalvas, por as considerar

regulares na forma da legislação pertinente. 
  
De igual modo, o Ministério Público Eleitoral, pugnou pela aprovação das contas, sem ressalvas, comungando com o mesmo entendimento do Cartório

Eleitoral. 
  
É o breve Relatório. Decido. 
  
De acordo com a Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.376/2012, deve o candidato, bem como os comitês financeiros e diretórios municipais, prestarem

contas da campanha a fim de que seja possível o conhecimento da origem e destino dos seus recursos, mormente pela Justiça Eleitoral, a quem

compete à fiscalização. Tal exigência é consoante com os princípios constitucionais, haja vista que se destina a coibir o abuso do poder econômico e o

descumprimento das vedações relativas ao financiamento das campanhas políticas. 
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No caso presente, o representante submete à apreciação deste Juízo as peças contábeis exigidas pela Lei nº 9.096/95 e Res. TSE n° 23.376/12 que

disciplinam a matéria. 
  
A prestação de contas foi entregue, tempestivamente, conforme se observa do registro protocolar, e de acordo com as normais legais.

 

Não foram identificadas irregularidades materiais ou formais. Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege

a matéria, razão pela qual o Cartório Eleitoral e o Ministério Público sugeriram sua aprovação, sem ressalvas.

 

Deste modo, acompanhando o Parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, DECLARO APROVADAS as contas, sem ressalvas, em

apreço para que surtam seus efeitos legais. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 451-15 .2012.6.20.0042

Requerente: DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – JOSÉ DA PENHA/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos etc. 
  
Versam os autos sobre Prestação de Contas de Campanha Eleitoral da direção municipal do PSD, município de José da Penha, relativa às Eleições

Municipais de 2012. 
  
No parecer conclusivo, a Equipe de Análise de Contas do Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas, sem ressalvas, por as considerar

regulares na forma da legislação pertinente. 
  
De igual modo, o Ministério Público Eleitoral, pugnou pela aprovação das contas, sem ressalvas, comungando com o mesmo entendimento do Cartório

Eleitoral. 
  
É o breve Relatório. Decido. 
  
De acordo com a Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.376/2012, deve o candidato, bem como os comitês financeiros e diretórios municipais, prestarem

contas da campanha a fim de que seja possível o conhecimento da origem e destino dos seus recursos, mormente pela Justiça Eleitoral, a quem
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compete à fiscalização. Tal exigência é consoante com os princípios constitucionais, haja vista que se destina a coibir o abuso do poder econômico e o

descumprimento das vedações relativas ao financiamento das campanhas políticas. 
  
No caso presente, o representante submete à apreciação deste Juízo as peças contábeis exigidas pela Lei nº 9.096/95 e Res. TSE n° 23.376/12 que

disciplinam a matéria. 
  
A prestação de contas foi entregue, tempestivamente, conforme se observa do registro protocolar, e de acordo com as normais legais.

 

Não foram identificadas irregularidades materiais ou formais. Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege

a matéria, razão pela qual o Cartório Eleitoral e o Ministério Público sugeriram sua aprovação, sem ressalvas.

 

Deste modo, acompanhando o Parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, DECLARO APROVADAS as contas, sem ressalvas, em

apreço para que surtam seus efeitos legais. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 450-30 .2012.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PC do B

Município – JOSÉ DA PENHA/RN

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc... 
  
Versam os presentes autos sobre prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Comunista do Brasil – Direção Municipal em José da Penha

(RN), relativa às eleições municipais de 2012.

 

No Relatório de folhas 28 e 29, a CAPPC (Comissão de Análise de Processos de Prestações de Contas) opinou pela possibilidade de desaprovação das

contas por infrações à legislação pertinente. 
  
De igual modo, o Ministério Público Eleitoral, à folha 35, pugnou pela desaprovação das contas apresentadas, comungando com o entendimento da

CAPPC. 
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É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. 
  
Trata o presente feito de prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Comunista do Brasil – Direção Municipal em José da Penha (RN), nas

eleições de 2012. 
  
Extrai-se dos autos que a prestação de contas da direção municipal não obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, quais sejam: Lei n°

9504/1997 e Resolução-TSE n° 23376/2012, razão pela qual a Comissão de Análise de Processos de Prestações de Contas e o Ministério Público

sugeriram a sua desaprovação. Apesar de a prestação de contas ter sido entregue dentro do prazo legal, na data de 6/11/2012, nenhuma conta bancária

foi aberta e, consequentemente, os extratos bancários não foram apresentados. 
  
Deste modo, acompanhando o Relatório da Unidade Técnica de Análise (CAPPC) e o Parecer Ministerial, DECLARO DESAPROVADAS as contas em

apreço para que surtam seus efeitos legais, nos termos do art. 51, III, da Resolução-TSE nº 23376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  

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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 488-42.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO – PSDC – PARANÁ/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas da Comitê Financeiro Municipal para Vereador do Partido Social Democrático Cristão – Paraná que participou do pleito

municipal em 2012 . 
  
O Parecer Técnico da CAPPC apontou a ausência dos extratos bancários, solicitando a baixa dos autos em diligência para que fosse providenciada a

anexação dos mesmos, sob pena das presentes contas serem julgadas como não prestadas (Letra b da conclusão do Relatório de Exame). 
  
O presidente do partido foi intimado para apresentar apresentá-los em 72 horas. Entretanto, o mesmo deixou o prazo transcorrer não apresentando

qualquer manifestação. 

TRE/RN - DJe nº 1244/2013 Divulgação: 20/08/2013 Publicação: 21/08/2013 Página 75

Diário da Justiça Eletrônico. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-rn.gov.br/dje.



  
Parecer do MP opinando pela aplicação das sanções pela ausência da prestação de contas do partido. 
  
É o que interessa relatar, decido. 
  
A Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.376/2012 dispõem acerca da obrigatoriedade da prestação de contas pelos partidos, ocasião em que

deverão especificar todos o recursos recebidos e informar em que foram gastos, a fim de que a Justiça Eleitoral possa comprovar a regularidade dos

gastos de campanha. 
  
Com efeito, disciplina o artigo 34, inciso V, da Lei n. 9.096 de 1995, que o partido político têm a obrigatoriedade de prestação de contas no encerramento

da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados 
  
A resolução 23.376/2012, que trata da prestação de contas relativas as eleições, dispõe:

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):

I – pela aprovação, quando estiverem regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas

que não lhes comprometam a regularidade; 
  
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta resolução;

b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no art. 47 desta resolução;

c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

§ 1º Também serão consideradas não prestadas as contas quando elas estiverem desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos

recursos arrecadados e dos gastos de campanha e cuja falta não seja suprida no prazo de 72 horas, contado da intimação do responsável.

§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação

apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução.

§ 3º O partido político, por si ou por intermédio de comitê financeiro, que tiver as suas contas desaprovadas por descumprimento às normas referentes à

arrecadação e gastos de recursos fixadas na Lei nº 9.504/97 ou nesta resolução, perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano

seguinte ao trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo de os candidatos beneficiados responderem por abuso do poder

econômico ou por outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/97, art. 25).

§ 4º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas, deverá ser

aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na

importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada após 5 (cinco)

anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/97, art. 25, parágrafo único). 
  
Analisando o art. 51 acima transcrito, conclui-se que o órgão de direção municipal do partido não anexou os extratos bancários referentes ao período de

campanha, o que impossibilitou a análise das mesmas. 
  
Isto posto, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Comitê Financeiro Municipal para Vereador do Partido Social Democrático Cristão - PSDC do

município de Paraná/RN, com base no art. 51, IV, a, da Resolução n.º 23376/2012, determinando a perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário

pelo período de 12 (doze) meses, a contar do mês de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51

da Resolução/TSE nº 23.376/2011. 
  
Com o trânsito em julgado da presente decisão, oficie-se aos Diretórios Nacional e Regional das citadas agremiações partidárias, com cópia desta

decisão, para que suspendam, com perda, os repasses relativos às cotas do Fundo Partidário pelo tempo determinado. 
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Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 449-45.2012.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PT

Município – JOSÉ DA PENHA/RN

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – José da Penha que participou do pleito municipal em 2012 . 
  
O Parecer Técnico da CAPPC apontou a ausência dos extratos bancários, recibo eleitoral e documentos fiscais, solicitando a baixa dos autos em

diligência para que fosse providenciada a anexação dos mesmos, sob pena das presentes contas serem julgadas como não prestadas (Letra b da

conclusão do Relatório de Exame). 
  
O presidente do partido foi intimado para apresentar apresentá-los em 72 horas. Entretanto, o mesmo deixou o prazo transcorrer não apresentando

qualquer manifestação. 
  
Parecer do MP opinando pela aplicação das sanções pela ausência da prestação de contas do partido. 
  
É o que interessa relatar, decido. 
  
A Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.376/2012 dispõem acerca da obrigatoriedade da prestação de contas pelos partidos, ocasião em que

deverão especificar todos o recursos recebidos e informar em que foram gastos, a fim de que a Justiça Eleitoral possa comprovar a regularidade dos

gastos de campanha. 
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Com efeito, disciplina o artigo 34, inciso V, da Lei n. 9.096 de 1995, que o partido político têm a obrigatoriedade de prestação de contas no encerramento

da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados 
  
A resolução 23.376/2012, que trata da prestação de contas relativas as eleições, dispõe:

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):

I – pela aprovação, quando estiverem regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas

que não lhes comprometam a regularidade; 
  
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta resolução;

b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no art. 47 desta resolução;

c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

§ 1º Também serão consideradas não prestadas as contas quando elas estiverem desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos

recursos arrecadados e dos gastos de campanha e cuja falta não seja suprida no prazo de 72 horas, contado da intimação do responsável.

§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação

apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução.

§ 3º O partido político, por si ou por intermédio de comitê financeiro, que tiver as suas contas desaprovadas por descumprimento às normas referentes à

arrecadação e gastos de recursos fixadas na Lei nº 9.504/97 ou nesta resolução, perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano

seguinte ao trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo de os candidatos beneficiados responderem por abuso do poder

econômico ou por outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/97, art. 25).

§ 4º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas, deverá ser

aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na

importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada após 5 (cinco)

anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/97, art. 25, parágrafo único). 
  
Analisando o art. 51 acima transcrito, conclui-se que o órgão de direção municipal do partido não anexou os extratos bancários referentes ao período de

campanha, recibo eleitoral e documentos fiscais, o que impossibilitou a análise das mesmas. 
  
Isto posto, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT do município de José da Penha/RN, com

base no art. 51, IV, a, da Resolução n.º 23376/2012, determinando a perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 (doze)

meses, a contar do mês de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 da Resolução/TSE nº

23.376/2011. 
  
Com o trânsito em julgado da presente decisão, oficie-se aos Diretórios Nacional e Regional das citadas agremiações partidárias, com cópia desta

decisão, para que suspendam, com perda, os repasses relativos às cotas do Fundo Partidário pelo tempo determinado. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
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Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 456-37 .2012.6.20.0042

Requerente: DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO DA REPÚBLICA – PR – JOSÉ DA PENHA/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos etc. 
  
Versam os autos sobre Prestação de Contas de Campanha Eleitoral da direção municipal do PR, município de José da Penha, relativa às Eleições

Municipais de 2012. 
  
No parecer conclusivo, a Equipe de Análise de Contas do Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas, sem ressalvas, por as considerar

regulares na forma da legislação pertinente. 
  
De igual modo, o Ministério Público Eleitoral, pugnou pela aprovação das contas, sem ressalvas, comungando com o mesmo entendimento do Cartório

Eleitoral. 
  
É o breve Relatório. Decido. 
  
De acordo com a Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.376/2012, deve o candidato, bem como os comitês financeiros e diretórios municipais, prestarem

contas da campanha a fim de que seja possível o conhecimento da origem e destino dos seus recursos, mormente pela Justiça Eleitoral, a quem

compete à fiscalização. Tal exigência é consoante com os princípios constitucionais, haja vista que se destina a coibir o abuso do poder econômico e o

descumprimento das vedações relativas ao financiamento das campanhas políticas. 
  
No caso presente, o representante submete à apreciação deste Juízo as peças contábeis exigidas pela Lei nº 9.096/95 e Res. TSE n° 23.376/12 que

disciplinam a matéria. 
  
A prestação de contas foi entregue, tempestivamente, conforme se observa do registro protocolar, e de acordo com as normais legais.

 

Não foram identificadas irregularidades materiais ou formais. Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege

a matéria, razão pela qual o Cartório Eleitoral e o Ministério Público sugeriram sua aprovação, sem ressalvas.

 

Deste modo, acompanhando o Parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, DECLARO APROVADAS as contas, sem ressalvas, em

apreço para que surtam seus efeitos legais. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 452-97.2012.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMN

Município – JOSÉ DA PENHA/RN

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
 
  
S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Partido da Mobilização Nacional – José da Penha que participou do pleito municipal em 2012

. 
  
O Parecer Técnico da CAPPC apontou a ausência dos extratos bancários, recibo eleitoral termo de doação referente à receita estimada e documentos

fiscais, referentes a despesas financeiras realizadas, solicitando a baixa dos autos em diligência para que fosse providenciada a anexação dos mesmos,

sob pena das presentes contas serem julgadas como não prestadas (Letra b da conclusão do Relatório de Exame). 
  
O presidente do partido foi intimado para apresentar apresentá-los em 72 horas. Entretanto, o mesmo deixou o prazo transcorrer não apresentando

qualquer manifestação. 
  
Parecer do MP opinando pela aplicação das sanções pela ausência da prestação de contas do partido. 
  
É o que interessa relatar, decido. 
  
A Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.376/2012 dispõem acerca da obrigatoriedade da prestação de contas pelos partidos, ocasião em que

deverão especificar todos o recursos recebidos e informar em que foram gastos, a fim de que a Justiça Eleitoral possa comprovar a regularidade dos

gastos de campanha. 
  
Com efeito, disciplina o artigo 34, inciso V, da Lei n. 9.096 de 1995, que o partido político têm a obrigatoriedade de prestação de contas no encerramento

da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados 
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A resolução 23.376/2012, que trata da prestação de contas relativas as eleições, dispõe:

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):

I – pela aprovação, quando estiverem regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas

que não lhes comprometam a regularidade;

III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta resolução;

b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no art. 47 desta resolução;

c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

§ 1º Também serão consideradas não prestadas as contas quando elas estiverem desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos

recursos arrecadados e dos gastos de campanha e cuja falta não seja suprida no prazo de 72 horas, contado da intimação do responsável.

§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação

apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução.

§ 3º O partido político, por si ou por intermédio de comitê financeiro, que tiver as suas contas desaprovadas por descumprimento às normas referentes à

arrecadação e gastos de recursos fixadas na Lei nº 9.504/97 ou nesta resolução, perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano

seguinte ao trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo de os candidatos beneficiados responderem por abuso do poder

econômico ou por outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/97, art. 25).

§ 4º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas, deverá ser

aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na

importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada após 5 (cinco)

anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/97, art. 25, parágrafo único). 
  
Analisando o art. 51 acima transcrito, conclui-se que o órgão de direção municipal do partido não anexou os extratos bancários referentes ao período de

campanha, termo de doação, recibo eleitoral e documentos fiscais, o que impossibilitou a análise das mesmas. 
  
Isto posto, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido da Mobilização Nacional - PMN do município de José da

Penha/RN, com base no art. 51, IV, a, da Resolução n.º 23376/2012, determinando a perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período

de 12 (doze) meses, a contar do mês de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 da

Resolução/TSE nº 23.376/2011. 
  
Com o trânsito em julgado da presente decisão, oficie-se aos Diretórios Nacional e Regional das citadas agremiações partidárias, com cópia desta

decisão, para que suspendam, com perda, os repasses relativos às cotas do Fundo Partidário pelo tempo determinado. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
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OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 475-43 .2012.6.20.0042

Requerente: DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO – PSDC – PARANÁ/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos etc. 
  
Versam os autos sobre Prestação de Contas de Campanha Eleitoral da direção municipal do PSDC, município de Paraná, relativa às Eleições

Municipais de 2012. 
  
No parecer conclusivo, a Equipe de Análise de Contas do Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas, sem ressalvas, por as considerar

regulares na forma da legislação pertinente. 
  
De igual modo, o Ministério Público Eleitoral, pugnou pela aprovação das contas, sem ressalvas, comungando com o mesmo entendimento do Cartório

Eleitoral. 
  
É o breve Relatório. Decido. 
  
De acordo com a Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.376/2012, deve o candidato, bem como os comitês financeiros e diretórios municipais, prestarem

contas da campanha a fim de que seja possível o conhecimento da origem e destino dos seus recursos, mormente pela Justiça Eleitoral, a quem

compete à fiscalização. Tal exigência é consoante com os princípios constitucionais, haja vista que se destina a coibir o abuso do poder econômico e o

descumprimento das vedações relativas ao financiamento das campanhas políticas. 
  
No caso presente, o representante submete à apreciação deste Juízo as peças contábeis exigidas pela Lei nº 9.096/95 e Res. TSE n° 23.376/12 que

disciplinam a matéria. 
  
A prestação de contas foi entregue, tempestivamente, conforme se observa do registro protocolar, e de acordo com as normais legais.

 

Não foram identificadas irregularidades materiais ou formais. Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege

a matéria, razão pela qual o Cartório Eleitoral e o Ministério Público sugeriram sua aprovação, sem ressalvas.

 

Deste modo, acompanhando o Parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, DECLARO APROVADAS as contas, sem ressalvas, em

apreço para que surtam seus efeitos legais. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
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Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 473-73 .2012.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSDB

Município – PARANÁ/RN

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc... 
  
Versam os presentes autos sobre prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Verde – direção municipal em Paraná (RN), relativa às eleições

municipais de 2012.

 

No Relatório de folhas 25 e 26, a CAPPC (Comissão de Análise de Processos de Prestações de Contas) opinou pela possibilidade de desaprovação das

contas por infrações à legislação pertinente. 
  
De igual modo, o Ministério Público Eleitoral, à folha 29, pugnou pela desaprovação das contas apresentadas, comungando com o entendimento da

CAPPC. 
  
É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. 
  
Trata o presente feito de prestação de contas de campanha eleitoral do Partido da Social Democracia Brasileira – diretório municipal de Paraná (RN),

nas eleições de 2012. 
  
Extrai-se dos autos que a prestação de contas da direção municipal não obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, quais sejam: Lei n°

9504/1997 e Resolução-TSE n° 23376/2012, razão pela qual a Comissão de Análise de Processos de Prestações de Contas e o Ministério Público

sugeriram a sua desaprovação. A prestação de contas foi entregue fora do prazo legal, na data de 14/11/2012, sem ter conta bancária aberta e, portanto,

sem os extratos bancários. 
  
Deste modo, acompanhando o Relatório da Unidade Técnica de Análise (CAPPC) e o Parecer Ministerial, DECLARO DESAPROVADAS as contas em

apreço para que surtam seus efeitos legais, nos termos do art. 51, III, da Resolução-TSE nº 23376/2012. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
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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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 474-58 .2012.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB

Município – PARANÁ/RN

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc... 
  
Versam os presentes autos sobre prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Socialista Brasileiro – Direção Municipal em Paraná (RN),

relativa às eleições municipais de 2012.

 

No Relatório de folhas 30 e 31, a CAPPC (Comissão de Análise de Processos de Prestações de Contas) opinou pela possibilidade de desaprovação das

contas por infrações à legislação pertinente. 
  
De igual modo, o Ministério Público Eleitoral, à folha 34, pugnou pela desaprovação das contas apresentadas, comungando com o entendimento da

CAPPC. 
  
É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. 
  
Trata o presente feito de prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Socialista Brasileiro – Direção Municipal de Paraná (RN), nas eleições de

2012. 
  
Extrai-se dos autos que a prestação de contas da direção municipal não obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, quais sejam: Lei n°

9504/1997 e Resolução-TSE n° 23376/2012, razão pela qual a Comissão de Análise de Processos de Prestações de Contas e o Ministério Público

sugeriram a sua desaprovação. Apesar de a prestação de contas ter sido entregue dentro do prazo legal, na data de 6/11/2012, nenhuma conta bancária

foi aberta e, consequentemente, os extratos bancários não foram apresentados. 
  
Deste modo, acompanhando o Relatório da Unidade Técnica de Análise (CAPPC) e o Parecer Ministerial, DECLARO DESAPROVADAS as contas em

apreço para que surtam seus efeitos legais, nos termos do art. 51, III, da Resolução-TSE nº 23376/2012. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 476-28.2012.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMDB

Município – PARANÁ/RN

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
 
  
S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Partido Progressista – Paraná que participou do pleito municipal em 2012 . 
  
O Parecer Técnico da CAPPC apontou a ausência dos extratos bancários, bem como a falta de assinatura do presidente nas peças, solicitando a baixa

dos autos em diligência para que fosse providenciada a anexação dos mesmos, sob pena das presentes contas serem julgadas como não prestadas

(Letra b da conclusão do Relatório de Exame). 
  
O presidente do partido foi intimado para apresentar apresentá-los em 72 horas. Entretanto, o mesmo deixou o prazo transcorrer não apresentando

qualquer manifestação. 
  
Parecer do MP opinando pela aplicação das sanções pela ausência da prestação de contas do partido. 
  
É o que interessa relatar, decido. 
  
A Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.376/2012 dispõem acerca da obrigatoriedade da prestação de contas pelos partidos, ocasião em que

deverão especificar todos o recursos recebidos e informar em que foram gastos, a fim de que a Justiça Eleitoral possa comprovar a regularidade dos

gastos de campanha. 
  
Com efeito, disciplina o artigo 34, inciso V, da Lei n. 9.096 de 1995, que o partido político têm a obrigatoriedade de prestação de contas no encerramento

da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados 
  
A resolução 23.376/2012, que trata da prestação de contas relativas as eleições, dispõe:

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):
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I – pela aprovação, quando estiverem regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas

que não lhes comprometam a regularidade; 
  
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta resolução;

b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no art. 47 desta resolução;

c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

§ 1º Também serão consideradas não prestadas as contas quando elas estiverem desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos

recursos arrecadados e dos gastos de campanha e cuja falta não seja suprida no prazo de 72 horas, contado da intimação do responsável.

§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação

apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução.

§ 3º O partido político, por si ou por intermédio de comitê financeiro, que tiver as suas contas desaprovadas por descumprimento às normas referentes à

arrecadação e gastos de recursos fixadas na Lei nº 9.504/97 ou nesta resolução, perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano

seguinte ao trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo de os candidatos beneficiados responderem por abuso do poder

econômico ou por outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/97, art. 25).

§ 4º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas, deverá ser

aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na

importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada após 5 (cinco)

anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/97, art. 25, parágrafo único). 
  
Analisando o art. 51 acima transcrito, conclui-se que o órgão de direção municipal do partido não anexou os extratos bancários referentes ao período de

campanha, o que impossibilitou a análise das mesmas, nem providenciou para que o presidente assinasse as peças, conforme diligenciado. 
  
Isto posto, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB do município de

Paraná/RN, com base no art. 51, IV, a, da Resolução n.º 23376/2012, determinando a perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período

de 12 (doze) meses, a contar do mês de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 da

Resolução/TSE nº 23.376/2011. 
  
Com o trânsito em julgado da presente decisão, oficie-se aos Diretórios Nacional e Regional das citadas agremiações partidárias, com cópia desta

decisão, para que suspendam, com perda, os repasses relativos às cotas do Fundo Partidário pelo tempo determinado. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
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OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 480-65.2012.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PP

Município – PARANÁ/RN

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
 
  
S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Partido Progressista – Paraná que participou do pleito municipal em 2012 . 
  
O Parecer Técnico da CAPPC apontou a ausência dos extratos bancários, solicitando a baixa dos autos em diligência para que fosse providenciada a

anexação dos mesmos, sob pena das presentes contas serem julgadas como não prestadas (Letra b da conclusão do Relatório de Exame). 
  
O presidente do partido foi intimado para apresentar apresentá-los em 72 horas. Entretanto, o mesmo deixou o prazo transcorrer não apresentando

qualquer manifestação. 
  
Parecer do MP opinando pela aplicação das sanções pela ausência da prestação de contas do partido. 
  
É o que interessa relatar, decido. 
  
A Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.376/2012 dispõem acerca da obrigatoriedade da prestação de contas pelos partidos, ocasião em que

deverão especificar todos o recursos recebidos e informar em que foram gastos, a fim de que a Justiça Eleitoral possa comprovar a regularidade dos

gastos de campanha. 
  
Com efeito, disciplina o artigo 34, inciso V, da Lei n. 9.096 de 1995, que o partido político têm a obrigatoriedade de prestação de contas no encerramento

da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados 
  
A resolução 23.376/2012, que trata da prestação de contas relativas as eleições, dispõe:

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):

I – pela aprovação, quando estiverem regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas

que não lhes comprometam a regularidade; 
  
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta resolução;

b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no art. 47 desta resolução;
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c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

§ 1º Também serão consideradas não prestadas as contas quando elas estiverem desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos

recursos arrecadados e dos gastos de campanha e cuja falta não seja suprida no prazo de 72 horas, contado da intimação do responsável.

§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação

apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução.

§ 3º O partido político, por si ou por intermédio de comitê financeiro, que tiver as suas contas desaprovadas por descumprimento às normas referentes à

arrecadação e gastos de recursos fixadas na Lei nº 9.504/97 ou nesta resolução, perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano

seguinte ao trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo de os candidatos beneficiados responderem por abuso do poder

econômico ou por outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/97, art. 25).

§ 4º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas, deverá ser

aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na

importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada após 5 (cinco)

anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/97, art. 25, parágrafo único). 
  
Analisando o art. 51 acima transcrito, conclui-se que o órgão de direção municipal do partido não anexou os extratos bancários referentes ao período de

campanha, o que impossibilitou a análise das mesmas. 
  
Isto posto, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Progressista - PP do município de Paraná/RN, com base no art.

51, IV, a, da Resolução n.º 23376/2012, determinando a perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 (doze) meses, a contar

do mês de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 da Resolução/TSE nº 23.376/2011. 
  
Com o trânsito em julgado da presente decisão, oficie-se aos Diretórios Nacional e Regional das citadas agremiações partidárias, com cópia desta

decisão, para que suspendam, com perda, os repasses relativos às cotas do Fundo Partidário pelo tempo determinado. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 479-80.2012.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PR
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Município – PARANÁ/RN

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
 
  
S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Partido da República – Paraná que participou do pleito municipal em 2012 . 
  
O Parecer Técnico da CAPPC apontou a ausência dos extratos bancários, bem como a falta de assinatura do presidente nas peças, solicitando a baixa

dos autos em diligência para que fosse providenciada a anexação dos mesmos, sob pena das presentes contas serem julgadas como não prestadas

(Letra b da conclusão do Relatório de Exame). 
  
O presidente do partido foi intimado para apresentar apresentá-los em 72 horas. Entretanto, o mesmo deixou o prazo transcorrer não apresentando

qualquer manifestação. 
  
Parecer do MP opinando pela aplicação das sanções pela ausência da prestação de contas do partido. 
  
É o que interessa relatar, decido. 
  
A Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.376/2012 dispõem acerca da obrigatoriedade da prestação de contas pelos partidos, ocasião em que

deverão especificar todos o recursos recebidos e informar em que foram gastos, a fim de que a Justiça Eleitoral possa comprovar a regularidade dos

gastos de campanha. 
  
Com efeito, disciplina o artigo 34, inciso V, da Lei n. 9.096 de 1995, que o partido político têm a obrigatoriedade de prestação de contas no encerramento

da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados 
  
A resolução 23.376/2012, que trata da prestação de contas relativas as eleições, dispõe:

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):

I – pela aprovação, quando estiverem regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas

que não lhes comprometam a regularidade; 
  
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta resolução;

b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no art. 47 desta resolução;

c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

§ 1º Também serão consideradas não prestadas as contas quando elas estiverem desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos

recursos arrecadados e dos gastos de campanha e cuja falta não seja suprida no prazo de 72 horas, contado da intimação do responsável.

§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação

apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução.

§ 3º O partido político, por si ou por intermédio de comitê financeiro, que tiver as suas contas desaprovadas por descumprimento às normas referentes à

arrecadação e gastos de recursos fixadas na Lei nº 9.504/97 ou nesta resolução, perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano

seguinte ao trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo de os candidatos beneficiados responderem por abuso do poder

econômico ou por outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/97, art. 25).
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§ 4º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas, deverá ser

aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na

importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada após 5 (cinco)

anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/97, art. 25, parágrafo único). 
  
Analisando o art. 51 acima transcrito, conclui-se que o órgão de direção municipal do partido não anexou os extratos bancários referentes ao período de

campanha, o que impossibilitou a análise das mesmas, nem colheu a assinatura do presidente nas peças. 
  
Isto posto, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido da República - PR do município de Paraná/RN, com base no art.

51, IV, a, da Resolução n.º 23376/2012, determinando a perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 (doze) meses, a contar

do mês de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 da Resolução/TSE nº 23.376/2011. 
  
Com o trânsito em julgado da presente decisão, oficie-se aos Diretórios Nacional e Regional das citadas agremiações partidárias, com cópia desta

decisão, para que suspendam, com perda, os repasses relativos às cotas do Fundo Partidário pelo tempo determinado. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 487-57.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB –

PARANÁ/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
O(a) requerente em epígrafe trouxe à Justiça Eleitoral desta 42ª Zona sua prestação de contas, informando suas receitas e despesas referentes à

campanha para a eleição de 2012. 
  
O pedido foi despachado e passou pela análise técnica contábil do Cartório Eleitoral, havendo relatório nos autos sobre os números e documentos

apresentados. 
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O Ministério Público foi intimado para se manifestar, tendo opinado, em consonância com o Parecer Técnico elaborado por servidor do Cartório Eleitoral,

pela aprovação das contas sem ressalvas. 
  
É o relatório. Segue fundamentos e decisão. 
  
A Lei 9.504/97, em seus artigos 28 a 32, traz a obrigação dos candidatos ou comitês financeiros dos partidos apresentarem à Justiça Eleitoral as

prestações de contas de campanha, obedecendo aos modelos e parâmetros ali estabelecidos. Para as eleições municipais de 2012, o TSE, por sua vez,

editou a Resolução 23.376/2012, na qual são detalhados os procedimentos a serem seguidos, e os requisitos para as prestações de contas de

campanha. 
  
De acordo com o relatório técnico elaborado por servidor deste Juízo, no caso em análise, não há falhas a ensejar a rejeição das contas, e nem mesmo

a aprovação com ressalvas. 
  
Sob outro aspecto, o Ministério Público Eleitoral, através do Nobre Representante Ministerial em exercício junto a este Juízo, apresentou parecer pela

aprovação das contas ora analisadas sem ressalvas, entendimento do qual comungo absolutamente. 
  
Assim, tendo em vista que a prestação de contas atendeu aos requisitos da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.376/2012, além de não haver aparente

motivo para sua rejeição, ou mesmo sua aprovação com ressalvas, deve ser o pedido aprovado sem ressalvas. 
  
DIANTE DO EXPOSTO, julgo APROVADAS as contas do(a) requerente, em relação aos seus gastos da campanha eleitoral de 2012, para que produza

os seus efeitos legais, com fundamento na Lei 9.504/97 e Res. TSE 23.376/2012. 
  
Publique-se no D.J.E. Registre-se. Intimação pelo DJe. Ciência pessoal ao RMPE. 
  
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais. 
  
Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  

OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 512-70.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN – JOSÉ DA PENHA/RN 
  
S E N T E N Ç A 
  
O(a) requerente em epígrafe trouxe à Justiça Eleitoral desta 42ª Zona sua prestação de contas, informando suas receitas e despesas referentes à

campanha para a eleição de 2012. 
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O pedido foi despachado e passou pela análise técnica contábil do Cartório Eleitoral, havendo relatório nos autos sobre os números e documentos

apresentados. 
  
O Ministério Público foi intimado para se manifestar, tendo opinado, em consonância com o Parecer Técnico elaborado por servidor do Cartório Eleitoral,

pela aprovação das contas sem ressalvas. 
  
É o relatório. Segue fundamentos e decisão. 
  
A Lei 9.504/97, em seus artigos 28 a 32, traz a obrigação dos candidatos ou comitês financeiros dos partidos apresentarem à Justiça Eleitoral as

prestações de contas de campanha, obedecendo aos modelos e parâmetros ali estabelecidos. Para as eleições municipais de 2012, o TSE, por sua vez,

editou a Resolução 23.376/2012, na qual são detalhados os procedimentos a serem seguidos, e os requisitos para as prestações de contas de

campanha. 
  
De acordo com o relatório técnico elaborado por servidor deste Juízo, no caso em análise, não há falhas a ensejar a rejeição das contas, e nem mesmo

a aprovação com ressalvas. 
  
Sob outro aspecto, o Ministério Público Eleitoral, através do Nobre Representante Ministerial em exercício junto a este Juízo, apresentou parecer pela

aprovação das contas ora analisadas sem ressalvas, entendimento do qual comungo absolutamente. 
  
Assim, tendo em vista que a prestação de contas atendeu aos requisitos da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.376/2012, além de não haver aparente

motivo para sua rejeição, ou mesmo sua aprovação com ressalvas, deve ser o pedido aprovado sem ressalvas. 
  
DIANTE DO EXPOSTO, julgo APROVADAS as contas do(a) requerente, em relação aos seus gastos da campanha eleitoral de 2012, para que produza

os seus efeitos legais, com fundamento na Lei 9.504/97 e Res. TSE 23.376/2012. 
  
Publique-se no D.J.E. Registre-se. Intimação pelo DJe. Ciência pessoal ao RMPE. 
  
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais. 
  
Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 508-33.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR – PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – JOSÉ DA PENHA/RN 
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S E N T E N Ç A 
  
O(a) requerente em epígrafe trouxe à Justiça Eleitoral desta 42ª Zona sua prestação de contas, informando suas receitas e despesas referentes à

campanha para a eleição de 2012. 
  
O pedido foi despachado e passou pela análise técnica contábil do Cartório Eleitoral, havendo relatório nos autos sobre os números e documentos

apresentados. 
  
O Ministério Público foi intimado para se manifestar, tendo opinado, em consonância com o Parecer Técnico elaborado por servidor do Cartório Eleitoral,

pela aprovação das contas sem ressalvas. 
  
É o relatório. Segue fundamentos e decisão. 
  
A Lei 9.504/97, em seus artigos 28 a 32, traz a obrigação dos candidatos ou comitês financeiros dos partidos apresentarem à Justiça Eleitoral as

prestações de contas de campanha, obedecendo aos modelos e parâmetros ali estabelecidos. Para as eleições municipais de 2012, o TSE, por sua vez,

editou a Resolução 23.376/2012, na qual são detalhados os procedimentos a serem seguidos, e os requisitos para as prestações de contas de

campanha. 
  
De acordo com o relatório técnico elaborado por servidor deste Juízo, no caso em análise, não há falhas a ensejar a rejeição das contas, e nem mesmo

a aprovação com ressalvas. 
  
Sob outro aspecto, o Ministério Público Eleitoral, através do Nobre Representante Ministerial em exercício junto a este Juízo, apresentou parecer pela

aprovação das contas ora analisadas sem ressalvas, entendimento do qual comungo absolutamente. 
  
Assim, tendo em vista que a prestação de contas atendeu aos requisitos da Lei 9.504/97 e da Res. TSE 23.376/2012, além de não haver aparente

motivo para sua rejeição, ou mesmo sua aprovação com ressalvas, deve ser o pedido aprovado sem ressalvas. 
  
DIANTE DO EXPOSTO, julgo APROVADAS as contas do(a) requerente, em relação aos seus gastos da campanha eleitoral de 2012, para que produza

os seus efeitos legais, com fundamento na Lei 9.504/97 e Res. TSE 23.376/2012. 
  
Publique-se no D.J.E. Registre-se. Intimação pelo DJe. Ciência pessoal ao RMPE. 
  
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas legais. 
  
Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 56-86 .2013.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO DEM
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Município – MAJOR SALES

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc... 
  
Trata-se de processo administrativo instaurado de ofício por este Juízo, através da informação exarada pela Unidade Técnica de Análise das Contas

Eleitorais do Cartório desta 42ª ZE/RN, noticiando que o diretório municipal em tela não prestou contas da campanha eleitoral de 2012. Devidamente

notificado, nos termos do §4º, do art. 38, da Resolução TSE nº 23376/2012 que regula a matéria, no dia 25/07/2013, às 16h45min, o órgão partidário

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 07. 
  
Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas e pela

aplicação da penalidade de perda do direito de recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
A legislação sobre o tema determina que as contas de candidatos, partidos e de comitês financeiros deverão ser prestadas ao juízo eleitoral até o dia 06

de novembro de 2012 (Resolução TSE nº 23.376/2011, art. 38). Findo este prazo, o juiz eleitoral notificará candidatos, partidos e comitês financeiros da

obrigação de prestar suas contas, no prazo de 72 horas, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas. 
  
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas,

atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real movimentação financeira do comitê financeiro, partido ou candidato na campanha,

com disciplinamento na Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) e na Resolução 23.376/2012 do TSE. 
  
Sobre o descumprimento da obrigação de prestar contas de campanha a Resolução TSE acima referida traz em art. 53 que: "Art. 53. A decisão que

julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará. II – ao partido político, em relação às suas próprias contas e às contas do comitê financeiro

que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 desta resolução." 
  
No caso em exame, foi constatada, a omissão do diretório municipal em cumprir a obrigação de prestar contas da sua movimentação financeira de

campanha, como preceitua o art. 35, caput, da supramencionada Resolução. Regularmente notificado de acordo com §4º, do art. 38, do já mencionado

diploma legal, o Diretório Municipal foi recalcitrante, deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido por este juízo (fls. 07), sem qualquer manifestação. 
  
ISTO POSTO, após a análise dos autos, em consonância com o parecer Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no art. 53 da Resolução TSE n.º

23.376/2012, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do DEM no município de Major Sales/RN, oportunidade em que DETERMINO

a perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 meses, contados a partir de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado,

conforme dispõe o art. 51, § 3º da Resolução TSE 23.376/2012. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
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Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 53-34 .2013.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO DEM

Município – PARANÁ

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc... 
  
Trata-se de processo administrativo instaurado de ofício por este Juízo, através da informação exarada pela Unidade Técnica de Análise das Contas

Eleitorais do Cartório desta 42ª ZE/RN, noticiando que o diretório municipal em tela não prestou contas da campanha eleitoral de 2012. Devidamente

notificado, nos termos do §4º, do art. 38, da Resolução TSE nº 23376/2012 que regula a matéria, no dia 25/07/2013, às 16h00min, o órgão partidário

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 07. 
  
Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas e pela

aplicação da penalidade de perda do direito de recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
A legislação sobre o tema determina que as contas de candidatos, partidos e de comitês financeiros deverão ser prestadas ao juízo eleitoral até o dia 06

de novembro de 2012 (Resolução TSE nº 23.376/2011, art. 38). Findo este prazo, o juiz eleitoral notificará candidatos, partidos e comitês financeiros da

obrigação de prestar suas contas, no prazo de 72 horas, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas. 
  
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas,

atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real movimentação financeira do comitê financeiro, partido ou candidato na campanha,

com disciplinamento na Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) e na Resolução 23.376/2012 do TSE. 
  
Sobre o descumprimento da obrigação de prestar contas de campanha a Resolução TSE acima referida traz em art. 53 que: "Art. 53. A decisão que

julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará. II – ao partido político, em relação às suas próprias contas e às contas do comitê financeiro

que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 desta resolução." 
  
No caso em exame, foi constatada, a omissão do diretório municipal em cumprir a obrigação de prestar contas da sua movimentação financeira de

campanha, como preceitua o art. 35, caput, da supramencionada Resolução. Regularmente notificado de acordo com §4º, do art. 38, do já mencionado

diploma legal, o Diretório Municipal foi recalcitrante, deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido por este juízo (fls. 07), sem qualquer manifestação. 
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ISTO POSTO, após a análise dos autos, em consonância com o parecer Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no art. 53 da Resolução TSE n.º

23.376/2012, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do DEM no município de Paraná/RN, oportunidade em que DETERMINO a

perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 meses, contados a partir de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado,

conforme dispõe o art. 51, § 3º da Resolução TSE 23.376/2012. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 54-19 .2013.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMN

Município – PARANÁ

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc... 
  
Trata-se de processo administrativo instaurado de ofício por este Juízo, através da informação exarada pela Unidade Técnica de Análise das Contas

Eleitorais do Cartório desta 42ª ZE/RN, noticiando que o diretório municipal em tela não prestou contas da campanha eleitoral de 2012. Devidamente

notificado, nos termos do §4º, do art. 38, da Resolução TSE nº 23376/2012 que regula a matéria, no dia 25/07/2013, às 17h50min, o órgão partidário

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 07. 
  
Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas e pela

aplicação da penalidade de perda do direito de recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
A legislação sobre o tema determina que as contas de candidatos, partidos e de comitês financeiros deverão ser prestadas ao juízo eleitoral até o dia 06

de novembro de 2012 (Resolução TSE nº 23.376/2011, art. 38). Findo este prazo, o juiz eleitoral notificará candidatos, partidos e comitês financeiros da

obrigação de prestar suas contas, no prazo de 72 horas, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas. 
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A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas,

atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real movimentação financeira do comitê financeiro, partido ou candidato na campanha,

com disciplinamento na Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) e na Resolução 23.376/2012 do TSE. 
  
Sobre o descumprimento da obrigação de prestar contas de campanha a Resolução TSE acima referida traz em art. 53 que: "Art. 53. A decisão que

julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará. II – ao partido político, em relação às suas próprias contas e às contas do comitê financeiro

que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 desta resolução." 
  
No caso em exame, foi constatada, a omissão do diretório municipal em cumprir a obrigação de prestar contas da sua movimentação financeira de

campanha, como preceitua o art. 35, caput, da supramencionada Resolução. Regularmente notificado de acordo com §4º, do art. 38, do já mencionado

diploma legal, o Diretório Municipal foi recalcitrante, deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido por este juízo (fls. 07), sem qualquer manifestação. 
  
ISTO POSTO, após a análise dos autos, em consonância com o parecer Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no art. 53 da Resolução TSE n.º

23.376/2012, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do PMN no município de Paraná/RN, oportunidade em que DETERMINO a

perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 meses, contados a partir de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado,

conforme dispõe o art. 51, § 3º da Resolução TSE 23.376/2012. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 438-16 .2012.6.20.0042

Requerente: FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA MONTEIRO

Vereador - PARANÁ 
  
S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2012.

O Cartório Eleitoral, por meio da Unidade Técnica, apresentou relatório conclusivo de prestação de contas (fls. 43), conforme dispõe a Resolução TSE nº
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23.376/2012, atestando o cumprimento das informações exigidas pela mencionada Resolução, opinando, assim, pela aprovação das contas por

considerá-las regulares na forma da legislação pertinente.

Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas, comungando com o mesmo entendimento emanado do relatório

conclusivo.

É o que importa relatar. Decido.

Da análise dos autos e à luz do relatório conclusivo, constata-se que a presente prestação de contas não apresenta vícios formais ou materiais e está de

acordo com a legislação aplicável que rege a matéria, qual seja, a Lei n° 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.376/2012, razão pela qual foi sugerida sua

aprovação.

Diante do exposto, com fulcro na Resolução nº 23.376/2012 e na Lei n° 9.504/97, julgo APROVADA a Prestação de Contas em exame, para que surta

seus efeitos jurídicos e legais, em consonância com o relatório final da Unidade Técnica e com o parecer do Ministério Público Eleitoral.

Anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º).

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. 
  
Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 443-38 .2012.6.20.0042

Requerente: ALAN AUGUSTO VALENTIM DUARTE

Vereador - PARANÁ 
  
S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2012.

O Cartório Eleitoral, por meio da Unidade Técnica, apresentou relatório conclusivo de prestação de contas (fls. 47), conforme dispõe a Resolução TSE nº

23.376/2012, atestando o cumprimento das informações exigidas pela mencionada Resolução, opinando, assim, pela aprovação das contas por

considerá-las regulares na forma da legislação pertinente.

Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas, comungando com o mesmo entendimento emanado do relatório

conclusivo.

É o que importa relatar. Decido.

Da análise dos autos e à luz do relatório conclusivo, constata-se que a presente prestação de contas não apresenta vícios formais ou materiais e está de

acordo com a legislação aplicável que rege a matéria, qual seja, a Lei n° 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.376/2012, razão pela qual foi sugerida sua

aprovação.

Diante do exposto, com fulcro na Resolução nº 23.376/2012 e na Lei n° 9.504/97, julgo APROVADA a Prestação de Contas em exame, para que surta

seus efeitos jurídicos e legais, em consonância com o relatório final da Unidade Técnica e com o parecer do Ministério Público Eleitoral.

Anotações necessárias.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º).

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. 
  
Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA

 

Prestação de Contas nº 440-83 .2012.6.20.0042

Requerente: MARIA VALENTIM MOREIRA ALENCAR

Vereador - PARANÁ 
  
S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2012.

O Cartório Eleitoral, por meio da Unidade Técnica, apresentou relatório conclusivo de prestação de contas (fls. 33), conforme dispõe a Resolução TSE nº

23.376/2012, atestando o cumprimento das informações exigidas pela mencionada Resolução, opinando, assim, pela aprovação das contas por

considerá-las regulares na forma da legislação pertinente.

Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas, comungando com o mesmo entendimento emanado do relatório

conclusivo.

É o que importa relatar. Decido.

Da análise dos autos e à luz do relatório conclusivo, constata-se que a presente prestação de contas não apresenta vícios formais ou materiais e está de

acordo com a legislação aplicável que rege a matéria, qual seja, a Lei n° 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.376/2012, razão pela qual foi sugerida sua

aprovação.

Diante do exposto, com fulcro na Resolução nº 23.376/2012 e na Lei n° 9.504/97, julgo APROVADA a Prestação de Contas em exame, para que surta

seus efeitos jurídicos e legais, em consonância com o relatório final da Unidade Técnica e com o parecer do Ministério Público Eleitoral.

Anotações necessárias. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  
 
  

TRE/RN - DJe nº 1244/2013 Divulgação: 20/08/2013 Publicação: 21/08/2013 Página 99

Diário da Justiça Eletrônico. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-rn.gov.br/dje.



OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA

 

Prestação de Contas nº 386-20 .2012.6.20.0042

Requerente: OZEANO PAULINO DE OLIVEIRA

Vereador - LUÍS GOMES 
  
S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2012.

O Cartório Eleitoral, por meio da Unidade Técnica, apresentou relatório conclusivo de prestação de contas (fls. 76-77), conforme dispõe a Resolução

TSE nº 23.376/2012, atestando o cumprimento das informações exigidas pela mencionada Resolução, opinando, assim, pela aprovação das contas por

considerá-las regulares na forma da legislação pertinente.

Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas, comungando com o mesmo entendimento emanado do relatório

conclusivo.

É o que importa relatar. Decido.

Da análise dos autos e à luz do relatório conclusivo, constata-se que a presente prestação de contas não apresenta vícios formais ou materiais e está de

acordo com a legislação aplicável que rege a matéria, qual seja, a Lei n° 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.376/2012, razão pela qual foi sugerida sua

aprovação.

Diante do exposto, com fulcro na Resolução nº 23.376/2012 e na Lei n° 9.504/97, julgo APROVADA a Prestação de Contas em exame, para que surta

seus efeitos jurídicos e legais, em consonância com o relatório final da Unidade Técnica e com o parecer do Ministério Público Eleitoral.

Anotações necessárias. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio do DJE (conforme art. 56 da Res. TSE 23.376/2012). 
  
.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. 
  
Luís Gomes/RN, 15 de agosto de 2013. 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 491-94.2012.6.20.0042

Requerente: COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR – PARTIDO DA REPÚBLICA – PR – PARANÁ/RN 
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S E N T E N Ç A 
  
Trata-se de Prestação de Contas da Comitê Financeiro Municipal para Vereador do Partido da República – Paraná que participou do pleito municipal em

2012 . 
  
O Parecer Técnico da CAPPC apontou a ausência dos extratos bancários, solicitando a baixa dos autos em diligência para que fosse providenciada a

anexação dos mesmos, sob pena das presentes contas serem julgadas como não prestadas (Letra b da conclusão do Relatório de Exame). 
  
O presidente do partido foi intimado para apresentar apresentá-los em 72 horas. Entretanto, o mesmo deixou o prazo transcorrer não apresentando

qualquer manifestação. 
  
Parecer do MP opinando pela aplicação das sanções pela ausência da prestação de contas do partido. 
  
É o que interessa relatar, decido. 
  
A Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.376/2012 dispõem acerca da obrigatoriedade da prestação de contas pelos partidos, ocasião em que

deverão especificar todos o recursos recebidos e informar em que foram gastos, a fim de que a Justiça Eleitoral possa comprovar a regularidade dos

gastos de campanha. 
  
Com efeito, disciplina o artigo 34, inciso V, da Lei n. 9.096 de 1995, que o partido político têm a obrigatoriedade de prestação de contas no encerramento

da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados 
  
A resolução 23.376/2012, que trata da prestação de contas relativas as eleições, dispõe:

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):

I – pela aprovação, quando estiverem regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas

que não lhes comprometam a regularidade; 
  
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art. 40 desta resolução;

b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do art. 45 e no art. 47 desta resolução;

c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

§ 1º Também serão consideradas não prestadas as contas quando elas estiverem desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos

recursos arrecadados e dos gastos de campanha e cuja falta não seja suprida no prazo de 72 horas, contado da intimação do responsável.

§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação

apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução.

§ 3º O partido político, por si ou por intermédio de comitê financeiro, que tiver as suas contas desaprovadas por descumprimento às normas referentes à

arrecadação e gastos de recursos fixadas na Lei nº 9.504/97 ou nesta resolução, perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano

seguinte ao trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo de os candidatos beneficiados responderem por abuso do poder

econômico ou por outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/97, art. 25).

§ 4º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas, deverá ser

aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na

importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada após 5 (cinco)
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anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/97, art. 25, parágrafo único). 
  
Analisando o art. 51 acima transcrito, conclui-se que o órgão de direção municipal do partido não anexou os extratos bancários referentes ao período de

campanha, o que impossibilitou a análise das mesmas. 
  
Isto posto, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Comitê Financeiro Municipal para Vereador do Partido da República - PR do município de

Paraná/RN, com base no art. 51, IV, a, da Resolução n.º 23376/2012, determinando a perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período

de 12 (doze) meses, a contar do mês de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 da

Resolução/TSE nº 23.376/2011. 
  
Com o trânsito em julgado da presente decisão, oficie-se aos Diretórios Nacional e Regional das citadas agremiações partidárias, com cópia desta

decisão, para que suspendam, com perda, os repasses relativos às cotas do Fundo Partidário pelo tempo determinado.

Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 58-56 .2013.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSDB

Município – MAJOR SALES

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc... 
  
Trata-se de processo administrativo instaurado de ofício por este Juízo, através da informação exarada pela Unidade Técnica de Análise das Contas

Eleitorais do Cartório desta 42ª ZE/RN, noticiando que o diretório municipal em tela não prestou contas da campanha eleitoral de 2012. Devidamente

notificado, nos termos do §4º, do art. 38, da Resolução TSE nº 23376/2012 que regula a matéria, no dia 25/07/2013, às 16h45min, o órgão partidário

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 08. 
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Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas e pela

aplicação da penalidade de perda do direito de recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
A legislação sobre o tema determina que as contas de candidatos, partidos e de comitês financeiros deverão ser prestadas ao juízo eleitoral até o dia 06

de novembro de 2012 (Resolução TSE nº 23.376/2011, art. 38). Findo este prazo, o juiz eleitoral notificará candidatos, partidos e comitês financeiros da

obrigação de prestar suas contas, no prazo de 72 horas, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas. 
  
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas,

atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real movimentação financeira do comitê financeiro, partido ou candidato na campanha,

com disciplinamento na Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) e na Resolução 23.376/2012 do TSE. 
  
Sobre o descumprimento da obrigação de prestar contas de campanha a Resolução TSE acima referida traz em art. 53 que: "Art. 53. A decisão que

julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará. II – ao partido político, em relação às suas próprias contas e às contas do comitê financeiro

que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 desta resolução." 
  
No caso em exame, foi constatada, a omissão do diretório municipal em cumprir a obrigação de prestar contas da sua movimentação financeira de

campanha, como preceitua o art. 35, caput, da supramencionada Resolução. Regularmente notificado de acordo com §4º, do art. 38, do já mencionado

diploma legal, o Diretório Municipal foi recalcitrante, deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido por este juízo (fls. 05), sem qualquer manifestação. 
  
ISTO POSTO, após a análise dos autos, em consonância com o parecer Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no art. 53 da Resolução TSE n.º

23.376/2012, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do PSDB no município de Major Sales/RN, oportunidade em que DETERMINO

a perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 meses, contados a partir de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado,

conforme dispõe o art. 51, § 3º da Resolução TSE 23.376/2012. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 15 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
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Prestação de Contas nº 55-04 .2013.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PP

Município – MAJOR SALES

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc... 
  
Trata-se de processo administrativo instaurado de ofício por este Juízo, através da informação exarada pela Unidade Técnica de Análise das Contas

Eleitorais do Cartório desta 42ª ZE/RN, noticiando que o diretório municipal em tela não prestou contas da campanha eleitoral de 2012. Devidamente

notificado, nos termos do §4º, do art. 38, da Resolução TSE nº 23376/2012 que regula a matéria, no dia 25/07/2013, às 16h30min, o órgão partidário

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 06-v. 
  
Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas e pela

aplicação da penalidade de perda do direito de recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
A legislação sobre o tema determina que as contas de candidatos, partidos e de comitês financeiros deverão ser prestadas ao juízo eleitoral até o dia 06

de novembro de 2012 (Resolução TSE nº 23.376/2011, art. 38). Findo este prazo, o juiz eleitoral notificará candidatos, partidos e comitês financeiros da

obrigação de prestar suas contas, no prazo de 72 horas, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas. 
  
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas,

atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real movimentação financeira do comitê financeiro, partido ou candidato na campanha,

com disciplinamento na Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) e na Resolução 23.376/2012 do TSE. 
  
Sobre o descumprimento da obrigação de prestar contas de campanha a Resolução TSE acima referida traz em art. 53 que: "Art. 53. A decisão que

julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará. II – ao partido político, em relação às suas próprias contas e às contas do comitê financeiro

que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 desta resolução." 
  
No caso em exame, foi constatada, a omissão do diretório municipal em cumprir a obrigação de prestar contas da sua movimentação financeira de

campanha, como preceitua o art. 35, caput, da supramencionada Resolução. Regularmente notificado de acordo com §4º, do art. 38, do já mencionado

diploma legal, o Diretório Municipal foi recalcitrante, deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido por este juízo (fls. 07), sem qualquer manifestação. 
  
ISTO POSTO, após a análise dos autos, em consonância com o parecer Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no art. 53 da Resolução TSE n.º

23.376/2012, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do PP no município de Major Sales/RN, oportunidade em que DETERMINO a

perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 meses, contados a partir de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado,

conforme dispõe o art. 51, § 3º da Resolução TSE 23.376/2012. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
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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. 
  
Luís Gomes/RN, 15 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 52-49 .2013.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PV

Município – PARANÁ/RN

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc... 
  
Trata-se de processo administrativo instaurado de ofício por este Juízo, através da informação exarada pela Unidade Técnica de Análise das Contas

Eleitorais do Cartório desta 42ª ZE/RN, noticiando que o diretório municipal em tela não prestou contas da campanha eleitoral de 2012. Devidamente

notificado, nos termos do §4º, do art. 38, da Resolução TSE nº 23376/2012 que regula a matéria, no dia 25/07/2013, às 16h15min, o órgão partidário

apenas peticionou, conforme fls. 07-08. 
  
Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas e pela

aplicação da penalidade de perda do direito de recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
A legislação sobre o tema determina que as contas de candidatos, partidos e de comitês financeiros deverão ser prestadas ao juízo eleitoral até o dia 06

de novembro de 2012 (Resolução TSE nº 23.376/2011, art. 38). Findo este prazo, o juiz eleitoral notificará candidatos, partidos e comitês financeiros da

obrigação de prestar suas contas, no prazo de 72 horas, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas. 
  
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas,

atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real movimentação financeira do comitê financeiro, partido ou candidato na campanha,

com disciplinamento na Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) e na Resolução 23.376/2012 do TSE. 
  
Sobre o descumprimento da obrigação de prestar contas de campanha a Resolução TSE acima referida traz em art. 53 que: "Art. 53. A decisão que

julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará. II – ao partido político, em relação às suas próprias contas e às contas do comitê financeiro

que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 desta resolução." 

TRE/RN - DJe nº 1244/2013 Divulgação: 20/08/2013 Publicação: 21/08/2013 Página 105

Diário da Justiça Eletrônico. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-rn.gov.br/dje.



  
No caso em exame, foi constatada, a omissão do diretório municipal em cumprir a obrigação de prestar contas da sua movimentação financeira de

campanha, como preceitua o art. 35, caput, da supramencionada Resolução. Regularmente notificado de acordo com §4º, do art. 38, do já mencionado

diploma legal, o Diretório Municipal foi recalcitrante, deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido por este juízo, limitando-se a uma simples

manifestação. 
  
ISTO POSTO, após a análise dos autos, em consonância com o parecer Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no art. 53 da Resolução TSE n.º

23.376/2012, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do PV no município de Paraná/RN, oportunidade em que DETERMINO a

perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 meses, contados a partir de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado,

conforme dispõe o art. 51, § 3º da Resolução TSE 23.376/2012. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 16 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA ELEITORAL

JUÍZO ELEITORAL DA 42ª ZONA 
  
Prestação de Contas nº 51-71 .2013.6.20.0042

Requerente: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PR

Município – MAJOR SALES

Assunto: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – Eleições 2012 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos, etc... 
  
Trata-se de processo administrativo instaurado de ofício por este Juízo, através da informação exarada pela Unidade Técnica de Análise das Contas

Eleitorais do Cartório desta 42ª ZE/RN, noticiando que o diretório municipal em tela não prestou contas da campanha eleitoral de 2012. Devidamente

notificado, nos termos do §4º, do art. 38, da Resolução TSE nº 23376/2012 que regula a matéria, no dia 25/07/2013, às 17h00min, o órgão partidário

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 07. 
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Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas e pela

aplicação da penalidade de perda do direito de recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. 
  
É o relatório. Passo a decidir. 
  
A legislação sobre o tema determina que as contas de candidatos, partidos e de comitês financeiros deverão ser prestadas ao juízo eleitoral até o dia 06

de novembro de 2012 (Resolução TSE nº 23.376/2011, art. 38). Findo este prazo, o juiz eleitoral notificará candidatos, partidos e comitês financeiros da

obrigação de prestar suas contas, no prazo de 72 horas, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas. 
  
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas,

atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real movimentação financeira do comitê financeiro, partido ou candidato na campanha,

com disciplinamento na Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) e na Resolução 23.376/2012 do TSE. 
  
Sobre o descumprimento da obrigação de prestar contas de campanha a Resolução TSE acima referida traz em art. 53 que: "Art. 53. A decisão que

julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará. II – ao partido político, em relação às suas próprias contas e às contas do comitê financeiro

que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 desta resolução." 
  
No caso em exame, foi constatada, a omissão do diretório municipal em cumprir a obrigação de prestar contas da sua movimentação financeira de

campanha, como preceitua o art. 35, caput, da supramencionada Resolução. Regularmente notificado de acordo com §4º, do art. 38, do já mencionado

diploma legal, o Diretório Municipal foi recalcitrante, deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido por este juízo (fls. 07), sem qualquer manifestação. 
  
ISTO POSTO, após a análise dos autos, em consonância com o parecer Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no art. 53 da Resolução TSE n.º

23.376/2012, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do PR no município de Major Sales/RN, oportunidade em que DETERMINO a

perda do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 meses, contados a partir de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado,

conforme dispõe o art. 51, § 3º da Resolução TSE 23.376/2012. 
  
Expeçam-se, de ordem, as comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como, aos

diretórios regional e nacional da agremiação partidária. 
  
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 56, da Resolução TSE Nº 23.376/2012 (Lei nº 9.504, art. 30, º 5º). 
  
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. 
  
Luís Gomes/RN, 15 de agosto de 2013. 
  
 
  
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR

Juiz Eleitoral 

 

 44ª ZONA ELEITORAL 
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 SENTENÇAS 

 
Ações de Investigação Judicial Eleitoral n.ºs 1599-55.2012.6.20.0044 e 1595-18.2012.6.20.0044 
  
Investigantes: Ministério Público Eleitoral, Maria das Graças Marques Silva e Coligação Monte Alegre Quatro Vezes Mais Forte (PSD, PSB, PTB, PR,

PMN, DEM, PRB E PC DO B) 
Advogado: Dr. José Willamy de Medeiros Costa 
  
Investigados: Severino Rodrigues da Silva, Kleber Maciel de Souza e Giordano Bruno de Castro Galvão 
Advogado: Dr. Charles Casas de Quadros 
Sentença 
(...) 
  
III – DISPOSITIVO 
  
110. Ante todo o exposto, julgo: 
  
a) improcedentes todos os pedidos em relação ao investigado Giordano Bruno de Castro Galvão; 
  
b) procedentes os pedidos de cassação dos diplomas dos investigados SEVERINO RODRIGUES DA SILVA e KLÉBER MACIEL DE SOUZA, declarando

nulos os votos por eles obtidos no pleito eleitoral de outubro de 2012, com efeitos imediatos, em vista da prática de captação ilícita de sufrágio - em

razão do que lhes aplico, cumulativamente às cassações, pena de multa no valor total equivalente a 07 (sete) mil UFIRs – e abuso do poder econômico; 
  
b) procedente o pedido de declaração de inelegibilidade dos investigados SEVERINO RODRIGUES DA SILVA e KLÉBER MACIEL DE SOUZA pelo

prazo de oito anos a contar de outubro de 2012, com efeitos a partir da confirmação desta sentença por órgão colegiado da Justiça Eleitoral (arts. 1.º, I,

“j” e 15, caput, da LC n.º 64/90) ou de seu trânsito em julgado. 
  
111. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários. 
  
112. Oficie-se ao Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre comunicando a vacância do cargo de Prefeito, para que assuma o exercício interino

até a realização da nova eleição ou até que sobrevenha nova ordem da Justiça Eleitoral. 
  
113. Tendo em conta que já existe inquérito policial em curso na Polícia Federal tendo por objeto os fatos tratados neste feito, determino que cópias

destes autos sejam remetidas para instrui-lo. 
  
114. Publique-se. Registre-se. Intimem-se (DJe). Ciência ao MPE. Monte Alegre/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
MARCOS JOSÉ SAMPAIO DE FREITAS JÚNIOR 
  
Juiz Eleitoral 
* Íntegra da sentença encontra-se anexada ao final desta Edição. 
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 54ª ZONA ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
EDITAL N.º 062/2013 
  
 
  
A Excelentíssima Senhora Dra. VALÉRIA MARIA LACERDA ROCHA, MMª. Juíza da 54ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Norte,

no uso de suas atribuições legais, 
  
FAZ SABER, que encontra-se disponível em cartório relação contendo os nomes e os números de inscrição de 07 (sete) eleitores apresentados pelo

PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE, através de sua Comissão Provisória Estadual legalmente constituída, conforme petição protocolada junto ao

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para fins de que tenham suas assinaturas conferidas e sejam os mesmos considerados para o apoiamento da

referida agremiação no município de Afonso Bezerra/RN, podendo qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias,

contados da publicação, impugnar os dados constantes nas listas apresentadas, nos termos da Lei 9.096/95 e da Res. TSE 23.282/2010. 
  
E para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse publicado e afixado o presente Edital, juntamente

com as respectivas listas, no Dje (Diário da Justiça Eletrônico) e afixado no local de costume. 
  
Dado e passado nesta cidade de Afonso Bezerra(RN), aos 20 dias do mês de agosto de 2013. 
  
 
  
VALÉRIA MARIA LACERDA ROCHA 
  
Juíza Eleitoral 
  

EDITAL N.º 63/2013 
  
REQUERIMENTOS DE 2ª VIA, ALISTAMENTO, REVISÃO E TRANFERÊNCIA DO TÍTULO ELEITORAL 
  
A Excelentíssima Senhora Dra. VALÉRIA MARIA LACERDA ROCHA, Juíza Eleitoral da 54ªZE, na forma da Lei, etc. 
  
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontram neste Cartório Eleitoral, na forma estabelecida pelo

Código Eleitoral, os Requerimentos de Alistamento Eleitoral – RAE – IMPRESSOS/DEFERIDOS de 2ª via de título, alistamento, revisão e transferência

eleitoral realizados no período de 01 a 15 de agosto de 2013, para impugnação, a contar desta publicação, seguindo anexa a relação dos requerentes,

os quais ficam fazendo parte deste edital. 

Nome Inscrição Eleitoral

Ane Juliara Fonseca de Lemos 030872001660

Francisco Laurentino de Souza Neto 017481941651

João Antônio Mendes 027654441635

Natália Soares Tomaz 030872291643

Severino Bandeira dos Ramos 010149611694

Simária Veríssimo de Melo 018904591694

Veridiano Lima da Silva 010117141686
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E para que interessado(s) possa(m) eventualmente impugná-los no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente Edital, nos termos do

artigo 17, da Resolução TSE n.º 21.538/2003 (Lei n.º 6.996/82, art. 7º), mandou sua Excelência expedir o presente Edital, publicado na forma da Lei, e

afixado no Mural de Avisos deste Cartório Eleitoral. 
  
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 54ª Zona Eleitoral – Afonso Bezerra (RN), aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze

(20.08.2013). 
  
 
  
VALÉRIA MARIA LACERDA ROCHA 
  
Juíza Eleitoral 
  
RELAÇÃO DE REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL – RAE DEFERIDOS 
  

EDITAL N.º 64/2013 
  
REQUERIMENTOS DE 2ª VIA, ALISTAMENTO, REVISÃO E TRANFERÊNCIA DO TÍTULO ELEITORAL 
  
A Excelentíssima Senhora Dra. VALÉRIA MARIA LACERDA ROCHA, Juíza Eleitoral da 54ªZE, na forma da Lei, etc. 
  
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontram neste Cartório Eleitoral, na forma estabelecida pelo

Código Eleitoral, os Requerimentos de Alistamento Eleitoral – RAE – IMPRESSOS/DEFERIDOS APÓS DILIGÊNCIA de 2ª via de título, alistamento,

revisão e transferência eleitoral realizados no período de 01 a 15 de agosto de 2013, para impugnação, a contar desta publicação, seguindo anexa a

relação dos requerentes, os quais ficam fazendo parte deste edital. 
  
E para que interessado(s) possa(m) eventualmente impugná-los no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente Edital, nos termos do

artigo 17, da Resolução TSE n.º 21.538/2003 (Lei n.º 6.996/82, art. 7º), mandou sua Excelência expedir o presente Edital, publicado na forma da Lei, e

afixado no Mural de Avisos deste Cartório Eleitoral. 
  
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 54ª Zona Eleitoral – Afonso Bezerra (RN), aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze

(20.08.2013). 
  
 
  

NOME INSCRIÇÃO OPERAÇÃO/ LOTE/FORMULARIO

ERILÂNIA MARA LIMA SILVA 032358791627 ALISTAMENTO 0023/2013-0008

GENILSON DANTAS DA SILVA 018900261678 TRANSFERÊNCIA 0023/2013-0001

GERUZA DA SILVA DANTAS 027261431635 TRANSFERÊNCIA 0023/2013-0002

GILBERLANIO CAMILO DOS SANTOS 018903021694 REVISÃO 0023/2013-0003

IRANI FAUSTINO FELIX 012340091600 TRANSFERÊNCIA 0023/2013-0007

IRIANE LIMA DA SILVA CHAGAS 012338801600 TRANSFERÊNCIA 0023/2013-0005

ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA 032358781643 ALISTAMENTO 0022/2013-0003

JAILMA CASSIA DE SOUZA SILVA 028008081619 TRANSFERÊNCIA 0023/2013-0009

JOSÉ LUIZ LEANDRO DA SILVA 029761361600 REVISÃO 0023/2013-0007

LUIZ LAURENTINO DE SOUZA 010125861686 REVISÃO 0023/2013-0004

OZIEL EVERSON SILVA DE MOURA 030932921600 TRANSFERÊNCIA 0023/2013-0006
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VALÉRIA MARIA LACERDA ROCHA 
  
Juíza Eleitoral 
  
 
  
RELAÇÃO DE REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL – RAE DEFERIDOS APÓS DILIGÊNCIA 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

NOME INSCRIÇÃO OPERAÇÃO/ LOTE/FORMULARIO

FRANCISCA JOSILENE FERREIRA 032358561635 ALISTAMENTO 0014/2013 - 0014

FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO 032358571619 ALISTAMENTO 0013/2013 - 0015

ILDETE NASCIMENTO DA SILVA 9453181600 TRANSFERÊNCIA 0007/2013 - 0007
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 59ª ZONA ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
EDITAL Nº 36/2013 
  
 
  
 
  
De ordem do Doutor André Melo Gomes Pereira, Juiz Eleitoral em substituição nesta 59ª Zona de Jardim de Piranhas, Estado do Rio Grande do Norte,

no uso de suas atribuições legais 
  
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento que, conforme sentença prolatada nos autos da ação de Cancelamento

de Inscrição Eleitoral nº 28-67.2013.6.20.0059, foi CANCELADA a inscrições referente ao pedido de REVISÃO ELEITORAL pertencente ao eleitore

abaixo relacionado, tendo os interessados o prazo de 3 dias para apresentar recurso, conforme art. 80 do Código Eleitoral. 
  

Dado e passado nesta cidade de Jardim de Piranhas/RN, aos vinte dias do mês de agosto do ano de 2013 (20/08). Eu, (Aledson de Souza Moura)

________, Chefe do Cartório desta 59ª Zona, fiz digitar, conferi e subscrevi de ordem de MM. Juiz Eleitoral. 
  
 
  
 
  
 
  
Aledson de Souza Moura 
  
Chefe de Cartório 
  
 

 

Eleitor Inscrição Eleitoral Filiação

Claudivan Gomes Gadelha 0343.2240.1201 Celina Gomes Aranha e Joaquim Gadelha de Souza
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 60ª ZONA ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA ELEITORAL 
  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
  
60ª ZONA – MARCELINO VIEIRA 
  
EDITAL Nº 27/2013 
  
 
  
 
De ordem do Dr. JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS, Juiz Eleitoral desta 60a Zona, de Marcelino Vieira, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da

Lei etc. 
  
FAÇO SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que publico a Relação de Títulos impressos e deferidos (alistamento,

transferência, revisão e 2ª via) emitidos através do Sistema ELO, processados no período de 01.08.2013 a 15.08.2013, todos pertencentes a esta 60a

Zona, conforme relatório anexo. Podendo, qualquer delegado de partido político, nos termos da Resolução n.º 21.538/03, recorrer ao Tribunal Regional

Eleitoral, do deferimento de transferência e alistamento eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. 
  
E para conhecimento de todos os interessados, expedi o presente Edital, publiquei no DJE e afixei cópia do local de costume. 
  
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 60a Zona, aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2013. Eu, ..............., (Teomar Almeida de Oliveira), Chefe

de Cartório da 60a Zona, digitei, conferi e subscrevi o presente. 
  
 
  
Teomar Almeida de Oliveira 
Chefe de Cartório - 60ª ZE 
  

 

 62ª ZONA ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
E D I T A L Nº. 030/2013

(Prazo de 15 dias) 
  
DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX, JUIZ DESTA 62ª ZONA ELEITORAL, CIRCUNSCRIÇÃO DO

RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 
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FAÇO SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que fica MARCO AURELIO GONÇALVES DE FARIAS, PRESIDENTE

DO PSDB DO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, devidamente INTIMADO para que apresente, em 72 horas, após decorrido o prazo de 15 dias da

publicação deste edital, a Prestação de Contas Eleitorais do Comitê Financeiro e do Partido Político, referentes ao pleito de 2012, de acordo com o art.

38, da Resolução TSE 23.376/2012, sob pena de serem julgadas as contas como NÃO PRESTADAS, com as sanções legais cabíveis.

Dado e passado nesta cidade de Poço Branco, em 20 de agosto de 2013. Eu, _____________, (JOÃO BATISTA DE SOUZA LEÃO NETO), Chefe de

Cartório, preparei e conferi o presente edital que segue por mim subscrito, de ordem. 
  
JOÃO BATISTA DE SOUZA LEÃO NETO

CHEFE DE CARTÓRIO 

 
E D I T A L Nº. 031/2013

(Prazo de 15 dias) 
  
DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX, JUIZ DESTA 62ª ZONA ELEITORAL, CIRCUNSCRIÇÃO DO

RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 
  
FAÇO SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que fica MARCO AURELIO GONÇALVES DE FARIAS, PRESIDENTE

DO PSDB DO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, devidamente INTIMADO para que tenha ciência da sentença proferida nos autos PC nº 7-

82.2013.6.20.0062, que julgou as contas do PSDB de Poço Branco, referentes ao exercício 2012 como NÃO PRESTADAS, com suspensão, com perda,

de recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei

para a prestação de contas.

Dado e passado nesta cidade de Poço Branco, em 20 de agosto de 2013. Eu, _____________, (JOÃO BATISTA DE SOUZA LEÃO NETO), Chefe de

Cartório, preparei e conferi o presente edital que segue por mim subscrito, de ordem. 
  
JOÃO BATISTA DE SOUZA LEÃO NETO

CHEFE DE CARTÓRIO 

 

 63ª ZONA ELEITORAL 

 

 EDITAIS 

 
EDITAL Nº 026/2013 
  
 
  
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cornélio Alves de Azevedo Neto, Juiz Eleitoral em Substituição desta 63ª ZE/Portalegre, no uso de suas atribuições legais, 
  
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente virem ou tiverem ciência que os eleitores abaixo relacionados tiveram seus Requerimentos de Alistamento

Eleitoral (RAE`s) convertidos em diligência e foram DEFERIDOS por estarem suficientemente demonstrados os vínculos que configuram o domicílio

eleitoral: 
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Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso pelos delegados de partidos políticos, nos termos do §1º

do artigo 17 da Resolução n.º 21.538/2003 – TSE. 
  
E para que ninguém alegue ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no Diário da Justiça

Eletrônico e no local de costume. 
  
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 63ª Zona, em Portalegre, aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2013. Eu, _________, Mairan Kleber

Araújo Dantas (Chefe de Cartório), preparei e conferi o presente Edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral. 
  
 
  
 
  
Cornélio Alves de Azevedo Neto 
  
Juiz Eleitoral da 63ª ZE/RN em Substituição 

 
EDITAL Nº 027/2013 
  
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cornélio Alves de Azevedo Neto, Juiz Eleitoral da 63ª ZE/Portalegre em Substituição, no uso de suas atribuições legais, 
  
TORNA PÚBLICO a relação que os Cartórios de Registros Cíveis informam como falecimentos, referentes ao mês de julho de 2013, cuja inscrição

eleitoral pertence a esta Zona, considerando-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 (dez) dias, para ciência dos interessados, a fim de que possam

contestar, pessoalmente, ou por terceiro, em 5 (cinco) dias, a exclusão, do Cadastro Eleitoral, dos nomes constantes deste rol de falecidos, conforme

estatuído no artigo 77, inciso II, da Lei n.º 4.737/65 (Código Eleitoral). Decorrido o prazo legal sem manifestação dos interessados, a exclusão dos

eleitores arrolados será procedida de ofício pela autoridade competente. 
  
E para que ninguém alegue ignorância, determinou o excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no Diário da Justiça

Eletrônico e no local de costume. 
  
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 63ª Zona, em Portalegre, aos vinte dias do mês de agosto de 2013. Eu, ___________ Mairan Kleber Araujo

Dantas (Chefe de Cartório), preparei e conferi o presente Edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral. 
  
 
  
 
  
Cornélio Alves de Azevedo Neto 
  
Juiz Eleitoral da 63ª Zona em Substituição 

NOME INSCRIÇÃO MUNICÍPIO

Damiana Wiliane da Silva 032104001660 Portalegre

Francisca Jailza Matias Fialho 012949841619 Portalegre

Antônia Gomes de Oliveira 008397381643 Riacho da Cruz
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 66ª ZONA ELEITORAL 

 

 SENTENÇAS 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
  
66ª ZONA – AREZ/RN 
  
Praça Getúlio Vargas, 188, Centro, CEP. 59170-000, Fone: 3242 2248 
  
 
  
Ação Penal Eleitoral nº: 43-83.2011.6.20.0066 – Protocolo: 11429/2011 
  
Denunciada: Josefa Raimunda de Lima 
  
Advogada: Maristela de Souza Leal - OAB 6169/RN 
  
 
  
SENTENÇA 
  
 
  
Versam os autos sobre Ação Penal Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Josefa Raimunda de Lima, sob o fundamento de

ter praticado o crime tipificado no art. 290 do Código Eleitoral. 
  
Recebida a denúncia foi oferecida a proposta de suspensão condicional do processo à denunciada, tendo sido aceita em 16 de agosto de 2011,

conforme decisão de fls. 112, do que resultou o comparecimento mensal da denunciada a este Juízo por 24(vinte e quatro) meses, conforme certidão de

fls. 142. 
  
O Ministério Público requereu, às fls. 145/148, que fosse declarada a extinção de punibilidade da denunciada Josefa Raimunda de Lima, com

fundamento no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. 
  
É o relatório. Decido. 
  
O art. 89 da Lei 9.099/95, que trata da suspensão condicional do processo, estabelece em seu § 5º que: "Expirado o prazo sem revogação, o Juiz

declarará extinta a punibilidade". 
  
No presente caso, verifica-se que a denunciada Josefa Raimunda de Lima cumpriu o período de prova de dois anos sem qualquer revogação, de modo

que se impõe a aplicação de dispositivo supracitado. 
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Ante o exposto, declaro a extinção de punibilidade do Estado em relação a Josefa Raimunda de Lima, relativamente ao presente caso, com fundamento

no art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95, determinando que o presente feito não seja inscrito nos livros de registro respectivos para efeito de reincidência, nem

conste de certidão de antecedentes criminais. 
  
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
  
Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral. 
  
Com o trânsito em julgado, arquive-se com os devidos registros 
  
 
  
Arez/RN, 20 de agosto de 2013. 
  
 
  
Cleanto Alves Pantaleão Filho 
  
Juiz Eleitoral 

 

 EDITAIS 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
  
66ª ZONA ELEITORAL – AREZ / SEN. GERGINO AVELINO 
  
Praça Getúlio Vargas, 188, Centro, CEP. 59170-000, Fone: 32422248 
  
 
  
 
  
 
  
EDITAL 033/2013 
  
 
  
 
  
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cleanto Alves Pantaleão Filho, Juiz Eleitoral desta 66ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Norte, no uso de

suas atribuições legais, 
  
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente virem ou tiverem ciência que os eleitores abaixo relacionados tiveram seus Requerimentos de Alistamento

Eleitoral (RAE`s) convertidos em diligência e foram INDEFERIDOS por não estarem suficientemente demonstrados os vínculos que configuram o
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domicílio eleitoral: 
  

E para que se lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente EDITAL, para ciência dos eleitores, que poderão recorrer no prazo de 05 (cinco)

dias, nos termos do art. 17, parágrafo primeiro e art. 18, parágrafo quinto, Resolução nº 21.538/03-TSE, salientando que nos termos da jurisprudência do

TRE-RN, o recurso só será aceito se for interposto por advogado, devendo ser afixado no local de costume, amplamente divulgado e publicado na forma

da lei. 
  
Dado e passado nesta cidade de Arez/RN, na sede da 66ª ZE/RN, aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze. Eu, __________

Jean de Paiva Nunes (Chefe de Cartório), preparei e conferi o presente Edital que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral. 
  
 
  
 
  
 
  
Cleanto Alves Pantaleão Filho 
  
Juiz Eleitoral da 66ª ZE/RN 
  

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
  
66ª ZONA ELEITORAL – AREZ / SEN. GERGINO AVELINO 
  
Praça Getúlio Vargas, 188, Centro, CEP. 59170-000, Fone: 32422248 
  
 
  
 
  
EDITAL 034/2013 
  
 
  
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cleanto Alves Pantaleão Filho, Juiz Eleitoral desta 66ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Norte, no uso de

suas atribuições legais, 
  
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente virem ou tiverem ciência que se encontra em Cartório relação contendo os nomes e os números de

inscrição dos eleitores que solicitaram alistamento, 2ª via, revisão e transferência, cujos requerimentos foram deferidos por este juízo e processados no

período de 01 a 15 de agosto de 2013, para, querendo, interpor recurso nos termos do art. 17 da Res. TSE nº 21538/03 (Lei 6.996/82). 
  

MUNICIÍPIO: SENANDOR GEORGINO AVELINO/RN

NOME INSCRIÇÃO OPERAÇÃO

LEANDRO DE LIMA BARBOSA 29711941600 Transferência
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E para que se lhe dê ampla divulgação determinou o excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado no Diário da Justiça Eletrônico e afixado o

presente Edital no local de costume. 
  
Dado e passado nesta cidade de Arez/RN, na sede da 66ª ZE/RN, aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze. Eu, __________

Jean de Paiva Nunes (Chefe de Cartório), preparei e conferi o presente Edital que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral. 
  
 
  
 
  
 
  
Cleanto Alves Pantaleão Filho 
  
Juiz Eleitoral da 66ª ZE/RN 
  

 

 69ª ZONA ELEITORAL 

 

 SENTENÇAS 

 
Processo:  PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 53-50.2013.6.20.0069

Protocolo:  17.298/2013

Interessado:  WALMIR SORIANO PEREIRA 
  
S E N T E N Ç A 
  
Vistos etc.

Versam os presentes autos sobre prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros nas Eleições Municipais de 2012,

apresentada pelo(a) candidato(a) em epígrafe.

Apresentada a prestação de contas, após análise, o Cartório Eleitoral concluiu que a prestação de Contas está regular e opinou pela sua aprovação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela aprovação das conta.

Vieram, após, os autos conclusos.

É o que importa a relatar. Passo a decidir.

A Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.376/2012 dispõem acerca da obrigatoriedade da prestação de contas pelo(a) candidato(a), eleito(a) ou não,

ocasião em que deverá especificar todos o recursos recebidos e informar em que foram gastos, a fim de que a Justiça Eleitoral possa comprovar a

regularidade dos gastos de campanha.

Foram apresentadas todas a peças obrigatórias, que devem integrar a prestação de contas, em obediência ao que prescreve o art. 40 da resolução

supra.

Assim, extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, razão pela qual o Cartório Eleitoral e o

Ministério Público opinaram pela sua aprovação.

Face ao exposto, observando que o(a) interessado(a) supriu as exigências de lei, por sentença, APROVO as contas prestadas e aqui noticiadas, o

fazendo com suporte no art. 51, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012.

Dê-se ciência à Representante ao Ministério Público Eleitoral.
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Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, dando-se baixa nos registros.

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

Cumpra-se. 
  
Natal/RN, 31 de julho de 2013. 
  
JOSÉ CONRADO FILHO

Juiz Eleitoral da 69ª Zona 
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JUSTIÇA ELEITORAL
44.ª ZONA ELEITORAL DO RN – MONTE ALEGRE

Ações de Investigação Judicial Eleitoral n.ºs 1599-55.2012.6.20.0044 e 1595-
18.2012.6.20.0044
Investigantes: Ministério Público Eleitoral, Maria das Graças Marques Silva e 
Coligação Monte Alegre Quatro Vezes Mais Forte
Investigados: Severino Rodrigues da Silva, Kleber Maciel de Souza e Giordano 
Bruno de Castro Galvão

- SENTENÇA -

I – RELATÓRIO

 01.  Trata-se  de  AÇÕES  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL 

ELEITORAL  propostas:  a)  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL  em 

desfavor  de  SEVERINO  RODRIGUES  DA SILVA e  KLÉBER  MACIEL  DE 

SOUZA (autos  n.º  1595-18.2012.6.20.0044);  b)  por  MARIA DAS  GRAÇAS 

MARQUES SILVA e  pela  COLIGAÇÃO MONTE ALEGRE QUATRO VEZES 

MAIS FORTE em desfavor de SEVERINO RODRIGUES DA SILVA, KLÉBER 

MACIEL DE SOUZA e GIORDANO BRUNO DE CASTRO GALVÃO (autos n.º 

1599-55.2012.6.20.0044).

02. Imputa-se aos investigados, dentre outras coisas, a prática de 

captação  ilícita  de  sufrágio  e  abuso  do  poder  econômico  na  data  de 

07/10/2012, dia das eleições municipais, consistente na distribuição de camisas 

de cor predominantemente verde, identificadora de suas candidaturas, inclusive 

com a apreensão, no início da manhã, de diversas dessas camisas em poder 

de Robespierre Hamurábi de Azevedo da Silva e de Carlos Wendel de Oliveira 

Costa, respectivamente o representante judicial e o locutor oficial dos atos de 

campanha da Coligação pela qual concorreram os investigados.  

03.  Recebidas  as  iniciais  e  notificados  os  investigados,  foram 

1



apresentadas respostas às fls. 87/119 dos autos n.º 1599-55.2012.6.20.0044 e 

72/99  dos  autos  n.º  1595-18.2012.6.20.0044,  nas  quais  foram  suscitadas 

preliminares de intempestividade do ajuizamento das AIJEs e de inépcia da 

inicial  devido  à  existência  de  pedidos incompatíveis  entre  si;  no  mérito,  foi 

negada a prática da distribuição de camisetas imputada na inicial, afirmando-se 

que o uso das camisetas verdes vistas no dia da eleição decorreu da iniciativa 

dos próprios eleitores simpatizantes do PMDB, numa manifestação do que é 

conhecido no Rio Grande do Norte como “tradição do Bacurau”.

04.  Foi  proferida  decisão  de  saneamento  nos  autos  n.º  1595-

18.2012.6.20.0044 (fls. 195/197), com a rejeição das preliminares suscitadas e 

o  acolhimento  do  pedido  de  perícia  formulado  na  inicial,  ocasião  em  que 

também foi  ordenada  a  exibição  das  camisas  apreendidas  como  diligência 

prévia  à  realização  das  perícias.  Paralelamente,  na  ação  de  n.º  1599-

55.2012.6.20.0044  foi  proferida  decisão  em  que,  dentre  outras  coisas, 

reconheceu-se o vínculo de conexão entre as demandas, com a consequente 

ordem de apensamento.

05. A essa altura, já havia sido realizada audiência de exibição 

das camisas apreendidas como diligência prévia à realização das perícias (fl. 

208 dos autos n.º  1595-18.2012.6.20.0044).  Em seguida,  foi  realizada nova 

audiência de exibição de camisas, desta vez daquelas apreendidas por força 

de  ordem  deste  Juízo  eleitoral  (fls.  188/189  dos  autos  n.º  1599-

55.2012.6.20.0044).

06. Formulados os quesitos pelas partes e pelo juízo, deu-se a 

realização da perícia pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, com a 

apresentação do laudo de fls. 248/278 dos autos n.º 1599-55.2012.6.20.0044, 

seguindo-se a intimação das partes acerca de sua juntada (fls. 281/282).

07.  Aprazada  audiência  de  instrução  e  julgamento,  esta  se 

realizou em 14/06/2013 (fls. 287/295 dos autos n.º 1599-55.2012.6.20.0044), 

ocasião em que, preliminarmente, foi  decidido por este Juízo que as outras 

imputações dirigidas contra os investigados e também contra BRUNA ROSANE 

ANANIAS  CARDOSO  na  inicial  dos  autos  de  n.º  1599-55.2012.6.20.0044 

fossem desmembradas. Seguiu-se a inquirição de testemunhas e declarante, 

terminando  o  ato  com  requerimento  de  diligência  pelo  órgão  ministerial, 

deferido por este Juízo e cumprido posteriormente pelo cartório eleitoral (fls. 

299/300).
2



08. Após encerrada a audiência, foi determinada por este Juízo a 

realização de nova diligência (fl. 296), cumprida às fls. 301/302.

09.  Por  fim,  apresentadas alegações finais  pelas partes às fls. 

310/313 (Maria das Graças Marques Silva e Coligação “Monte Alegre Quatro 

Vezes Mais Forte), 314/324 (Ministério Público Eleitoral) e 326/362 (Severino 

Rodrigues da Silva e Kleber Maciel de Souza), estas com cópia também às fls. 

230/266 dos autos n.º 1595-18.2012.6.20.0044.

10. É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

11. Trata-se de duas demandas que dizem respeito  a  fatos os 

quais, segundo alegado nas iniciais, representariam violação aos arts. 41-A da 

Lei n.º 9.504/97 e 22 da Lei Complementar n.º 64/90.

12.  Examinemos, pois, os fatos segundo cada uma das normas 

acima indicadas.

13. No que se refere ao art. 41-A da Lei n.º 9.504/97, tem-se que 
o dispositivo legal em questão possui a seguinte redação:

Art.  41-A.  Ressalvado o disposto  no art.  26 e seus incisos, 
constitui  captação  de  sufrágio,  vedada  por  esta  Lei,  o 
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com 
o  fim  de  obter-lhe  o  voto,  bem  ou  vantagem  pessoal  de 
qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde 
o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob 
pena  de  multa  de  mil  a  cinqüenta  mil  Ufir,  e  cassação  do 
registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no 
art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

14. De acordo com a regra legal, o sujeito ativo da infração é o 

candidato. Isso não quer dizer que só haverá punição ao candidato se ele agir 

pessoalmente.  Predomina  o  entendimento  de  que  poderá  haver 

responsabilização do candidato sempre que concorrer direta ou indiretamente 

para a prática ilícita. Não fosse assim, o dispositivo legal seria letra morta, pois 

costumeiramente se delegam as atividades ilegais de compra de votos a cabos 

eleitorais  e  correligionários.  Tratando  dessa  questão,  o  Tribunal  Superior 

Eleitoral assentou que resta caracterizada a captação de sufrágio prevista no 
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dispositivo acima transcrito quando o candidato  praticar,  participar ou mesmo 

anuir explicitamente às condutas abusivas e ilícitas capituladas naquele artigo.

15. O sujeito passivo é o eleitor. Cabe assinalar que, conforme 

entendimento  jurisprudencial  majoritário,  estando  comprovada  a  prática  de 

captação ilegal de sufrágio, não é imprescindível que sejam identificados os 

eleitores que receberam benesses em troca de voto.

16. Destaque-se também que, para haver multa e a cassação do 

registro  ou  diploma,  são  necessários  os  seguintes  elementos:  a)  elemento 

subjetivo,  qual  seja,  a  intenção  de  captar  votos;  b)  elemento  objetivo 

consistente em dar, oferecer, prometer ou entregar bem ou qualquer vantagem 

de cunho pessoal,  inclusive emprego ou função pública,  salvo as exceções 

legais  previstas  no  art.  26  da  Lei  nº  9.504/97  (distribuição  de  material  de 

propaganda eleitoral permitida).

17.  Por  outro  lado,  deve  ser  registrado,  por  relevante,  que  a 

melhor  jurisprudência  do  TSE  já  há  tempos  não  exige  a  chamada 

potencialidade  lesiva  em  demandas  dessa  natureza,  isso  porque  o  bem 

protegido pelo artigo 41-A é a vontade do eleitor e não o resultado da eleição. A 

Ministra ELLEN GRACIE NORTHFLEET, ao julgar recurso especial eleitoral no 

feito nº 21169, em 23.10.2003, abordou com maestria a questão, ponderando 

que "a captação ilícita de sufrágio, tipificada no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97,  

configura-se com a ação delitiva do agente tendente a influenciar a vontade de 

um único  eleitor,  diferentemente  do  abuso  de poder  econômico,  que  exige  

potencialidade tendente a afetar o resultado de todo o pleito". Nessa mesma 

linha decidiu a Corte Eleitoral em diversos outros feitos, entre eles, o Processo 

nº 1083 MC - MEDIDA CAUTELAR, em que restou confirmado que "a captação 

de sufrágio reprimível pelo artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 prescinde do nexo de  

causalidade entre a prática ilícita e o comprometimento da legitimidade das 

eleições ou mesmo da potencialidade para influenciar no resultado do pleito, a  

exemplo do que se passa com o abuso do poder econômico".

18.  Também não se  exige  que haja  pedido  explícito  de  votos, 

entendimento proclamado há tempos pela jurisprudência – do que dá exemplo 

o  julgado  pelo  TSE no  RESPE n.º  25.821/SP,  Rel.  Min.  Cézar  Peluso,  DJ 

07/12/2007 – e que foi positivado com a Lei n.º 12.034/2009, que adicionou ao 

art.  41-A o  §  1.º,  dispondo:  “Para  a  caracterização  da  conduta  ilícita,  é  

desnecessário  o  pedido  explícito  de  votos,  bastando  a  evidência  do  dolo,  
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consistente no fim especial de agir”.

19. Outrossim,  em  relação  a  esse  “fim  especial  de  agir”, 

importante ter em conta a orientação jurisprudencial enunciada pelo TSE no 

julgamento do RESPE n.º 25.146/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, DJ 

20/04/2006:

CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE  SUFRÁGIO  -  CONFIGURAÇÃO  - 
ARTIGO 41-A DA LEI n.º 9.504/97. Verificado um dos núcleos 
do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 - doar, oferecer, prometer ou 
entregar  ao  eleitor  bem  ou  vantagem  pessoal  de  qualquer 
natureza -  no período crítico compreendido do registro da 
candidatura até o dia da eleição, inclusive, presume-se o 
objetivo  de  obter  voto,  sendo  desnecessária  a  prova 
visando  a  demonstrar  tal  resultado.  Presume-se  o  que 
normalmente  ocorre,  sendo  excepcional  a  solidariedade  no 
campo econômico, a filantropia.

20. Por fim, quanto ao elemento objetivo, há de se ter em conta 

que os bens cuja distribuição é imputada aos investigados – camisetas – são 

de espécie cuja confecção, utilização ou distribuição é expressamente vedada 

pela Lei n.º 9.504/97, cujo art. 39, § 6.º dispõe:

§ 6o É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, 
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, 
de  camisetas,  chaveiros,  bonés,  canetas,  brindes,  cestas 
básicas ou quaisquer  outros bens ou materiais  que possam 
proporcionar vantagem ao eleitor.  

21. Com base nas premissas acima lançadas, compete examinar 

a conduta dos investigados, segundo a prova dos autos.

22.  Observa-se  em  primeiro  lugar  que  houve  demonstração 

inequívoca, robusta, de que, houve a distribuição de certos tipos de camisetas 

verdes. Senão vejamos.

A)  Camisetas  idênticas  àquelas  apreendidas  em  poder  de  Robespierre 

Hamurábi de Azevedo da Silva e Carlos Wendel de Oliveira Costa

23.  Os  arquivos  intitulados  DSC00278.JPG,  DSC00279.JPG 

constantes do CD anexado à fl. 34 consistem em registros fotográficos de duas 

pessoas  trajando  camisas  visualmente  idênticas  às  dos  itens  I.1.5  e  I.2.2 
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indicados à fl. 253 do Laudo n.º 168/13 produzido pelo Setor Técnico-Científico 

da Polícia Federal (figuras 5 e 7). Vejamos:

DSC00278.JPG

 

DSC00279.JPG

24. Também nas duas fotos impressas à fl. 63 aparecem outras 

três pessoas trajando exatamente a mesma camisa do tipo em questão: na foto 

do canto superior, há dois rapazes ladeando o veículo e um terceiro rapaz logo 

atrás  do  veículo;  na  foto  do  canto  inferior,  são  vistos  aparentemente  os 

mesmos dois rapazes que antes apareciam ao lado do carro.

25.  Por  seu  turno,  o  arquivo  intitulado  DSC00293.JPG do  CD 

anexado à fl. 34 mostra, no canto esquerdo, com um recém-nascido no colo, 
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uma pessoa vestindo camiseta igual àquela descrita no item I.1.2 (figura 2) do 

laudo (fl. 252):

26. É bem verdade que não há nos autos a completa identificação 

nominal  dessas  pessoas  que  receberam  as  camisas.  Entretanto,  a 

jurisprudência  do  TSE  enuncia  não  haver  a  necessidade  de  que  os 

beneficiários  da  distribuição  de  bens  ou  vantagens  sejam  identificados 

nominalmente,  como se  extrai,  por  exemplo,  do  RESPE 25256/RS,  Relator 

FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2006, Data 

de  Publicação:  DJ  -  Diário  de  Justiça,  Data  05/05/2006,  Página  151;  do 

RESPE: 25403/PR, Relator: Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de 

Julgamento:  16/03/2006,  Data  de  Publicação:  DJ  -  Diário  de  Justiça,  Data 

23/03/2006,  Página  83  e  dos  Embargos  de  Declaração  em  Recurso 
Ordinário  nº  272650,  Acórdão  de  18/09/2012,  Relator(a)  Min.  ARNALDO 

VERSIANI  LEITE  SOARES,  Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico, 

Tomo 197, Data 10/10/2012, Página 68/69, estes últimos assim ementados:

Representação. Captação ilícita de sufrágio.
1.  Na linha da jurisprudência deste Tribunal, recebem-se como 
agravo regimental os embargos de declaração opostos contra 
decisão individual.
2.   Configura  captação ilícita  de sufrágio  o  oferecimento  de 
bem imóvel  em troca de  voto,  sendo prescindível,  para  a 
caracterização do ilícito, a individualização dos eleitores a 
quem a vantagem foi ofertada.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e 
não provido.
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27. De todo modo, há claramente, nos autos, conforme indicado 

linhas acima, as imagens dessas pessoas, registradas fotograficamente justo 

no momento em que trajavam as camisas, no dia da eleição.

28.  Com base nessas imagens, foi  inclusive possível  constatar 

que essas pessoas não eram cabos eleitorais dos candidatos investigados.

29.  É  o  que  foi  informado  pelo  declarante  Carlos  Wendel  de 

Oliveira Costa, arrolado pelos próprios investigados, que informou ter sido o 

locutor dos atos de campanha destes (11min-11min20s) e relatou o seguinte 

em relação às pessoas que aparecem nas imagens trajando as camisetas, 

cujos nomes não conseguia recordar (55min-56min26s):

a) Sobre o homem que aparece na primeira foto do item 23 desta 

sentença, perguntado se ele tinha algum papel, algum trabalho, na campanha: 

“Não, a gente só via como via os outros, participando dos comícios”.

b) Sobre a mulher que aparece na segunda foto do item 23 desta 

sentença,  perguntado  se  ela  trabalhou  na  campanha:  “Não,  trabalhava  em 

alguma coisa não; acho que é irmã de um policial”.

c) Sobre as pessoas que aparecem nas fotos de fl. 63 (31min30s-

32min15s), informou que as conhecia, que um se chama Paulo, mas não sabe 

o nome do outro, e que Paulo não trabalhou para a campanha.

30.  Também  o  Delegado  de  Polícia  Civil  Raimundo  Rolim  de 

Albuquerque  Filho  relatou  que  as  pessoas em cujo  poder  camisetas  foram 

apreendidas  ao  longo  do  dia  diziam  que  eram  eleitores  dos  candidatos 

investigados,  sem fazer  qualquer  referência  a  estarem trabalhando para  as 

candidaturas  (01h00min58s  do  depoimento).  Concluiu-se,  pois,  que  a 
distribuição de camisetas não só existiu como não teve por destinatários 
cabos eleitorais dos investigados, mas eleitores.

31. Passando ao exame do fim especial de agir, consistente no 

objetivo  de  obtenção  dos  votos  dos  eleitores,  há  de  se  ter  em  conta, 

primeiramente, que se trata de dolo evidenciado claramente, no presente caso, 

pela própria natureza dos bens distribuídos – camisetas em tons de verde, cor 

que identificava a candidatura dos investigados – e da circunstância de que a 

distribuição  se  deu  indubitavelmente  no  período  eleitoral,  inclusive  com  a 

captura e apreensão de considerável quantidade de camisas em vias de serem 

distribuídas, ou já distribuídas, no dia mesmo da votação, em que a distribuição 
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de qualquer material de propaganda é proibido. De se ressaltar aqui, uma vez 

mais, a orientação enunciada pelo TSE quando do julgamento do RESPE n.º 

25.146/RJ,  cuja  ementa  já  foi  transcrita  linhas  acima:  “no  período  crítico 

compreendido  do  registro  da  candidatura  até  o  dia  da  eleição,  inclusive, 

presume-se o objetivo de obter voto, sendo desnecessária a prova visando a 

demonstrar tal resultado”.

32.  Além  disso,  o  art.  41-A  ressalva  da  caracterização  da 

captação de sufrágio “o disposto no art. 26 e seus incisos”, e o inciso XIII do 

referido  dispositivo,  que  previa  a  “confecção,  aquisição  e  distribuição  de 

camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha” foi revogado pela Lei n.º 

11.300/2006.  Ou seja,  camisetas já foram bens cuja doação a eleitores era 

excluída do âmbito de incidência do art. 41-A pela própria Lei, mas desde 2006 

não estão mais fora do alcance da norma proibitiva.

33. Por  fim,  há  de  se  examinar  mais  detalhadamente  se  há 

ligação dos investigados com a distribuição das camisetas.

34. Como já foi mencionado linhas acima, as camisetas vistas nas 

fotos acima aludidas são visualmente idênticas a um dos tipos de camisas 

apreendidas pela Polícia Civil em poder de Robespierre Hamurábi de Azevedo 

Silva e de Carlos Wendel de Oliveira Costa - precisamente o modelo de camisa 

identificado no laudo n.º 168/13-SETEC/SR/DPF/RN (fl. 253) como “Figura 5 – 

Ilustra  Item  I.1.5”  -  e  também  a  um  dos  tipos  de  camisas  apreendidas 

posteriormente pela Polícia, ainda no dia da eleição, em cumprimento a ordem 

deste Juízo Eleitoral – o modelo identificado no mesmo laudo (fl. 253) como 

“Figura 7 – Ilustra item I.2.2”.

35.  Na  comparação  pericial  feita  entre  os  dois  itens  acima 

indicados – certo tipo de camiseta apreendido em poder de Robespierre e de 

Carlos Wendel (figura 5) e o tipo idêntico de camisa apreendido posteriormente 

ao longo do dia da eleição (figura 7) – chegou-se às seguintes constatações 

(fls. 275/276):

“e)  os  objetos  apreendidos  foram  confeccionados  com 
material semelhante?
Não  foi  encontrada  qualquer  divergência  no  tipo  de 
entrelaçamento dos fios que formam os tecidos das camisetas 
submetidas  a  exame,  conforme  exposto  na  subseção  III.4  – 
Análises referentes aos quesitos “e” e “m”.
f) o material objeto da Notícia-Crime n.º 1318-02.2012 possui 
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características  semelhantes  ao  dos  objetos  (camisetas) 
descritos no laudo n.º 054/13-SETEC/SR/DPF/RN?
Conforme exposto  na  subseção  III.5  –  Análises  referentes  ao 
quesito  “f”,  é  possível  constatar  semelhanças  nos  itens 
pertencentes  ao  material  objeto  da  Notícia-Crime  n.º  1318-
02.2012  quando  comparados  entre  si,  assim  como  nos  itens 
descritos no laudo n.º 054/13-SETEC/SR/DPF/RN.
Entretanto, também é possível constatar divergências nos itens 
pertencentes  ao  material  objeto  da  Notícia-Crime  n.º  1318-
02.2012  quando  comparados  entre  si,  assim  como  nos  itens 
descritos  no  laudo  n.º  054/13-SETEC/SR/DPF/RN  quando 
comparados entre si, e ainda nos itens pertencentes ao material 
objeto da Notícia-Crime  n.º 1318-02.2012 quando comparados 
aos itens descritos no laudo n.º 054/13-SETEC/SR/DPF/RN.
Ademais, se compararmos apenas os itens da Notícia-Crime  n.º 
1318-02.2012 que apresentam disposição de cores dos tecidos 
semelhante  a  itens  descritos  no  laudo  n.º  054/13-
SETEC/SR/DPF/RN, teríamos as seguintes comparações:
(…).
3) Item I.1.5 com item I.2.2 – Nos acabamentos das barras, das 
mangas e das golas, observa-se semelhança no que tange às 
cores  das  linhas,  dimensões  das  dobras  de  tecido  e  nos 
afastamentos,  dimensões  e  formatos  dos  pontos  de  costura” 
(destaques sublinhados nossos).

  36. Vê-se que a identidade visual foi plenamente confirmada pelo 

exame microscópico dos detalhes da confecção, sem haver a constatação de 

sequer uma diferença relevante.

37. Considerações semelhantes se aplicam aos outros dois tipos 

de camisetas apreendidas em poder  de Robespierre  Hamurábi  de Azevedo 

Silva  e  Carlos  Wendel  de  Oliveira  Costa  (itens  I.1.1  e  I.1.2  tamanho M)  e 

quanto àquelas com disposição das cores dos tecidos semelhantes que foram 

apreendidas  posteriormente,  ainda  no  dia  da  eleição,  pela  polícia 

(respectivamente,  itens I.2.1 e I.2.4).  Efetuada a análise microscópica, mais 

uma vez  se  teve  a  confirmação  da  impressão  visual  de  que  as  camisetas 

comparadas têm origem ou fabricação comum. Senão vejamos (fl. 271):

“1) Item I.1.1 com item I.2.1 –  Nos acabamentos das barras e 
das golas, observa-se semelhanças no que tange às cores das 
linhas,  dimensões  das  dobras  de  tecido  e  nos  afastamentos, 
dimensões e formatos dos pontos de costura. Nos acabamentos 
das  mangas,  observa-se  semelhanças  no  que  tange  às 
dimensões das dobras de tecido e nos afastamentos, dimensões 
e  formatos  dos  pontos  de  costura,  porém  observa-se 
divergências nas cores das linhas.
2) Item I.1.2 tamanho M com item I.2.4 – Nos acabamentos das 
barras,  das  mangas e das  golas,  observa-se semelhanças no 
que tange às cores das linhas, dimensões das dobras de tecido, 
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e  nos  afastamentos,  dimensões  e  formatos  dos  pontos  de 
costura.    Esses  itens  também  apresentam  etiquetas  com   
características semelhantes” (grifos sublinhados e em negrito 
nossos).

38.  O  que  está  destacado  em  negrito  acima  é  de  particular 

importância e está detalhado na passagem do laudo à fl. 258: até mesmo as 

etiquetas retratadas nas figuras 2 (item I.1.2 - fl. 252) e 9 (item I.2.4 - fl. 254) 

são semelhantes, havendo similitude em todos os demais detalhes.

39. Quanto aos modelos retratados nas figuras 1 e 6 (itens I.1.1 e 

I.2.1 – fls. 252 e 253), tem-se, como se vê, uma ampla gama de características 

semelhantes e um único tipo de divergência, que é a passagem não-sublinhada 

na transcrição acima: as cores das linhas. Seria tal divergência suficiente para 

afastar a conclusão de que as camisas têm origem comum?

40.  Para responder a essa pergunta, basta examinar a análise 

referente ao quesito “b” (fl. 257 do laudo). Nela são comparadas as mangas de 

dois tipos de camisetas apreendidas em poder de Robespierre Hamurábi de 

Azevedo Silva e Carlos Wendel Oliveira da Costa: aquelas que aparecem nas 

figuras 1 e 5 (itens I.1.1 e I.1.5 do laudo - fls. 252/253 e fl. 210 dos autos n.º 

1595-18.2012.6.20.0044. A conclusão foi a seguinte: “podem ser observadas 

divergências  apenas  no  que  se  refere  às  cores  das  linhas  utilizadas  nas 

costuras”.

41. E por que isso vem ao caso? Ora, as mangas são em tudo 

semelhantes  exceto  quanto  às  cores  das  linhas.  Isso  em  dois  tipos  de 

camisetas apreendidas em poder de Robespierre e de Carlos Wendel. Quanto 
aos  tecidos  não  só  desses  dois  tipos,  mas  de  “todos  os  itens 
questionados”,  o  perito  relatou  que  “não  foi  encontrada  qualquer 
divergência no tipo de entrelaçamento dos fios que formam os tecidos 
das camisetas submetidas a exame” (fl. 259). Logo, o simples fato de haver 

mera  divergência  nas  cores  das linhas  não  afasta,  em hipótese alguma,  a 

procedência comum.

42.  Essa  conclusão  é  reforçada  de  forma  contundente  e 

irrespondível  pela  análise  das  figuras  23  e  24  (fls.  261/262):  nelas  são 

comparados os detalhes dos acabamentos de duas camisetas do mesmo tipo 

apreendidas  em  poder  de  Robespierre  Hamurábi  e  de  Carlos  Wendel, 

correspondentes ao item I.1.2, só que de tamanhos diferentes. A primeira, vista 
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à fl. 261, diz respeito à camiseta tamanho “G”, e a segunda, à fl. 262, se refere 

à camiseta tamanho “M”.  Mesmo nessas duas camisetas do mesmo tipo 
apreendidas juntas e em poder das mesmas pessoas há uma diferença: 

justamente a cor da linha usada no acabamento das golas, que é mais escura 

na camiseta de tamanho M.

B) Camisetas que apresentam variações em relação àquelas apreendidas em 

poder  de  Robespierre  Hamurábi  de  Azevedo  da  Silva  e  Carlos  Wendel  de 

Oliveira Costa

43. Afora as dez camisetas (duas do tipo descrito no item I.2.1, 

cinco  do  tipo  descrito  no  item  I.2.2  e  três  do  tipo  descrito  no  item  I.2.4) 

apreendidas ao longo do dia 07/10/2012 (fls. 250/251) visualmente idênticas 

àquelas  apreendidas  no  início  da  manhã,  também  houve  a  apreensão  de 

outras doze camisetas, de dez modelos diferentes, que aparecem nas figuras 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 (fls. 253/255).

44. Segundo relato do Delegado de Polícia Civil Raimundo Rolim 

de  Albuquerque  Filho,  essas  camisetas  foram  apreendidas  devido  à 

constatação de que seguiam padrões semelhantes, embora com variações, em 

relação  àquelas  que  haviam  sido  apreendidas  em  poder  de  Robespierre 

Hamurábi e de Carlos Wendel, o que foi visto como indicativo de origem ilícita 

comum (48min50s-49min15s).

45.  O  fato  é  que  uma  simples  análise  visual  efetivamente 

impressiona, já que conduz à constatação de inúmeras semelhanças. Veja-se 

por exemplo a figura 8, que ilustra o item I.2.3 (fl. 253): a única diferença em 

relação aos itens 5 e 7 é que nestas as bordas das mangas são verde-limão.

46. A figura 10, que ilustra o item I.2.5 (fl. 254), nada mais é do 

que  a  figura  4,  que ilustra  o  item I.1.4  (fl.  253),  no  espelho:  são  em tudo 

idênticas, porém as faixas verticais inclinadas ou diagonais se situam em lados 

invertidos.

47. A figura 13, que ilustra o item 1.2.8 (254) difere das figuras 2 e 

9, que ilustram os itens I.1.2 e I.2.4 (fls. 252 e 254), apenas pela faixa vertical 

na cor verde-limão.

48. Analisadas essas outras doze camisetas entre si, tem-se mais 

uma vez uma enorme combinação de semelhanças: as figuras 11 e 12, que 
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ilustram os itens I.2.6 e I.2.7 (fl. 254) diferem apenas na cor da gola; a figura 

14, que ilustra o item I.2.9 (fl. 254) é a figura 16, que ilustra o item I.2.11, no 

espelho, ou seja, a única diferença é que as faixas verticais de cor verde-limão 

se situam em lados invertidos.

49.  As  camisetas  indicadas  nas  figuras  14,  15,  16  e  17  (fls. 

254/255) têm a mais importante das semelhanças: as etiquetas que, conforme 

se vê à fl. 259, são idênticas e revelam de forma manifesta que os quatro 
padrões  diferentes  de  camiseta  tiveram  fabricante  comum:  “Cristal 
Confecções”. Ressalte-se: a mesma etiqueta aparece inclusive na camiseta 

ilustrada na figura fl. 17, cujos tons de verde não são os mesmos que os das 

figuras  1  a  16,  o  que  revela  a   procedência  comum  também  entre  as   
camisetas que ostentam detalhes em verde claro e as que os possuem na 
cor verde-limão  .       

50.  Incumbe  ressaltar,  ademais,  as  respostas  no  laudo  aos 

quesitos “e” e “m” (fls. 275 e 277):

III.4 – Análises referentes aos quesitos “e” e “m”
Com uso de um microscópio, foram observadas amostras 

de  tecidos  de  todos os  itens  questionados.  Não  foi 
encontrada  qualquer  divergência  no  tipo  de 
entrelaçamento  dos  fios  que  formam  os  tecidos  das 
camisetas submetidas a exame.

(...).

IV – RESPOSTAS AOS QUESITOS
(...).

e)  Os  objetos  apreendidos  foram  confeccionados  com 
material semelhante?

Não  foi  encontrada  qualquer  divergência  no  tipo  de 
entrelaçamento dos fios que formam os tecidos das camisetas 
submetidas  a  exame,  conforme exposto  na subseção III.4  – 
Análises referentes aos quesitos “e” e “m”.
(...)
m)  Os  materiais  usados  nas  camisetas  são  da  mesma 
procedência? Ou seja, é o mesmo material em todas elas?

Vide resposta ao quesito “e”.

51. Os investigados, em suas alegações finais, defendem que o 

laudo,  à  fl.  270,  ao  analisar  todas  as  camisetas,  indica  divergências  nos 

padrões de acabamento das barras, das mangas e das golas, com diferenças 

nas cores das linhas, dimensões das dobras de tecido e nos afastamentos, 

bem como com divergências nas dimensões e formatos dos pontos de costura. 
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Concluem, então, que não existe identidade de confecção.

52.  Há,  porém,  de  se  ter  em  conta  que,  a  par  dessas 

divergências,  a  referida  passagem  do  laudo  aponta  também  semelhanças. 

Após exposição das fotos ilustrando o exame microscópico de cada um dos 

modelos (fls. 261/270), expõe-se dentre outras coisas:

“É possível constatar semelhanças nos itens pertencentes ao 
material  objeto  da  Notícia-Crime  1318-02.2012  quando 
comparados entre si, assim como nos itens descritos no laudo 
n.º 054/13-SETEC/SR/DPF/RN quando comparados entre si, e 
ainda  nos  itens  pertencentes  ao  material  objeto  da  Notícia-
Crime 1318-02.2012, quando comparados aos itens descritos 
no laudo n.º 054/13-SETEC/SR/DPF/RN”.

 

53.  Pois  bem.  E no cotejo,  então,  entre  as semelhanças e  as 

divergências verificadas, o que deve prevalecer?

54. A resposta começa pelo que já foi destacado nos itens 38, 39 

e  40  desta  sentença:  a  análise  referente  ao  quesito  “b”  (fl.  257  do  laudo) 

evidencia que mesmo em dois tipos de camisetas apreendidas em poder de 

Robespierre Hamurábi e Carlos Wendel com mangas visualmente idênticas há 

semelhanças,  mas  também divergências,  de  modo  que  as  diferenças,  que 

naquele caso são de cores das linhas, não afastam a procedência comum.

55. Do mesmo modo, a análise referente ao quesito “a” (figura 19, 

fl.  256),  mostra  que  nas  golas  de  cor  verde-limão  de  diferentes  tipos  de 

camisetas  apreendidas  em  poder  de  Robespierre  Hamurábi  e  de  Carlos 

Wendell há semelhanças mas também diferenças, estas relativas aos tipos de 

ponto de costura e às cores das linhas.

56. É, porém, a análise das figuras 23 e 24 (fls.  261/262) que 

conduz de forma mais contundente à conclusão de que todas as camisetas têm 

origem comum, apesar  de apresentarem algumas divergências:  como já  foi 

destacado no item 41 desta sentença, nelas são comparados os detalhes dos 

acabamentos  de  duas  camisas  do  mesmo  tipo  apreendidas  em  poder  de 

Robespierre Hamurábi e de Carlos Wendel, correspondentes ao item I.1.2, só 

que de tamanhos diferentes. A primeira, vista à fl. 261, diz respeito à camiseta 

tamanho “G”, e a segunda, à fl. 262, se refere à camiseta tamanho “M”. Mesmo 
nessas duas camisetas do mesmo tipo apreendidas juntas e em poder 
das  mesmas  pessoas  há  uma  diferença:  a  cor  da  linha  usada  no 
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acabamento das golas, que é mais escura na camiseta de tamanho M.

57.  É  preciso  ter  em  conta,  ao  analisar  as  diferenças  nas 

dimensões  das  dobras  de  tecido  e  nos  afastamentos,  bem  como  nas 

dimensões e formatos dos pontos de costura, que, em tese, a existência desse 

tipo de divergência entre os detalhes de acabamento de camisetas visualmente 

idênticas ou muito parecidas feitas com o mesmo material pode ser visto como 

algo  até  certo  ponto  natural:  numa  mesma  fábrica  ou  confecção,  é 

perfeitamente possível  que haja  não só operários ou costureiros diferentes, 

como também máquinas diversas sendo empregadas.

58. Tanto é assim que, às fls. 268/269, em que se pode visualizar 

a  análise  microscópica  das  camisetas  que  ostentam  a  etiqueta  “Cristal 

Confecções” (figuras 36, 37, 38 e 39, as quais ilustram os itens I.2.9, I.2.10, 

I.2.11 e I.2.12), há também algumas diferenças nos detalhes retratados. Vê-se, 

por exemplo, que a medição das barras difere (em um caso, é de 50 mm, em 

dois é de mais de 50mm e em outro é de 45mm), assim como diferem também 

as dimensões das mangas, de forma mais sutil, e os formatos dos pontos de 

costura das barras.

59.  Outrossim,  fotos  anexadas  aos  autos  mostram  diversos 

flagrantes de pessoas vestindo camisetas desses modelos no dia da eleição, 

senão vejamos: o arquivo DSC00277, gravado no CD anexado à fl.  34 dos 

autos n.º 1595-18.2012, mostra pessoa vestida com camiseta do mesmo tipo 

que aquela retratada na Figura 13 do laudo, que ilustra o item I.2.8 (fl. 254):

60. Por sua vez, o arquivo DSC00281, gravado no CD anexado à 
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fl. 34 dos autos, mostra pessoas vestidas com camisetas do mesmo tipo que 

aquelas retratadas nas Figuras 8, que ilustra o item I.2.3 (fl. 253), e 12, que 

ilustra  o  item I.2.7  (fl.  254).  Sobre  a primeira,  o  declarante  Carlos  Wendel, 

quando perguntado se ela trabalhava para a campanha, respondeu (56min30s-

56min54s): “Não. Eu via muito pouco essa menina nos comícios, muito pouco”. 

Na  foto  aparece  ainda  uma  terceira  pessoa  com  uma  camiseta  no  colo, 

dobrada,  cujos  tons  de  cor  são  idênticos  às  tratadas  neste  feito,  não  se 

podendo saber, porém o modelo exato:

61.  Já  o  arquivo  DSC00283,  gravado  no  mesmo  CD,  mostra 

pessoa vestida com camiseta do mesmo tipo que aquela retratada na Figura 

14,  que ilustra o item I.2.9  (fl.  254).  E o arquivo DSC00285 mostra pessoa 

vestida com camiseta do mesmo tipo que aquela retratada na Figura 8, que 

ilustra o item I.2.3 (fl. 253), sobre a qual Carlos Wendel soube dizer que se 

trata  de  um  policial  militar,  o  qual  não  trabalhou  para  a  campanha  dos 

investigados (57min09s-57min28s):

DSC00283.JPG
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DSC00285.JPG

62. Prosseguindo-se, vê-se que o arquivo DSC00287, gravado no 

mesmo  CD,  mostra  dois  homens  vestindo  camisetas  do  mesmo  tipo  que 

aquelas retratadas na Figura 8, que ilustra o item I.2.3 (fl. 253), e na Figura 18, 

que ilustra o item I.2.13 (fl. 255). Questionado sobre aquele que aparece com a 

mão na cintura, Carlos Wendel disse que ele não trabalhou para a campanha 

(57min40s-58min10s):

63. No arquivo DSC00288, ainda dentre aqueles gravados no CD 

de fl. 34, são vistas duas mulheres vestindo camisetas, a primeira do mesmo 

tipo que aquelas retratadas na Figura 8, que ilustra o item I.2.3 (fl. 253) – sendo 

que  a  respeito  dela,  que  está  de  óculos,  Carlos  Wendel  disse  que  não 

trabalhou para a campanha (58min28s-58min53s) -  e a segunda igual  à da 
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Figura 12, que ilustra o item I.2.7 (fl. 254). E no arquivo DSC00292, um homem 

veste camiseta do mesmo tipo que aquela retratada na Figura 14, que ilustra o 

item I.2.9 (fl. 254):

 DSC00288.JPG

DSC00292.JPG

64. Vê-se também que no arquivo IMG_4102, gravado no CD de 

fl. 35, aparecem três pessoas caminhando juntas, todas usando camisetas do 

tipo retratado na Figura 15, que ilustra o item I.2.10.
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65. No arquivo IMG_4088, gravado na mídia de fl.  35, aparece 

uma  senhora,  segurando  um  guarda-chuva,  que  veste  camiseta  do  tipo 

retratado na Figura 16, que ilustra o item I.2.11.

66.  Na  foto  acima,  é  possível  ver  outras  duas  pessoas  com 

camisetas com padrões e tons semelhantes às periciadas nestes autos, mas 

também com variações que impossibilitam que sejam consideradas iguais às 

que são retratadas no laudo. O mesmo se observa em outras fotos, tais como 
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aquela  que ilustra  o  item 26  desta  sentença (pessoa ao lado  daquela  que 

segura o bebê) e aquela que consta do arquivo IMG_1127, gravado na mídia 

de fl. 35, que se vê abaixo. Nelas aparecem pessoas trajando camiseta que é 

aquela da Figura 13,  que ilustra o item I.2.8 (fl.  254),  no espelho: em tudo 

semelhantes, exceto pelo fato de que as faixas verticais na cor verde limão 

estão  em  lados  inversos.  Esse  mesmo  modelo  pode  ser  visto  na  foto  do 

arquivo DSC00290 do CD de fl. 34.

IMG_1127

DSC00290

67.  No vídeo contido na  mídia  anexada à  fl.  33,  gravado pelo 

Agente de Polícia Federal Tiago da Silva Guedes, também são vistas várias 
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camisetas idênticas aos modelos examinados no laudo de fls. 248/278, sendo 

que algumas aparecem de forma mais nítida, como as seguintes:

  

a) 7s – Homem vestindo camiseta idêntica à da figura 4, que ilustra o item I.1.4 

(fl. 253)

   
b) 23s – Quatro pessoas caminhando juntas, uma com camiseta idêntica à da 

figura 4, que ilustra o item I.1.4, e três com camisetas idênticas à da figura 10, 

que ilustra o item I.2.5 (fls. 253/254)   

c) 38s – Mulher com camiseta idêntica à da figura 7, que ilustra o item I.2.2 (fl. 

253)
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d) 01min45s – Homem com camiseta idêntica à da figura 7, que ilustra o item 

I.2.2 (fl. 253)

e) 02min08s – Mulher com camiseta idêntica à da figura 8, que ilustra o item 

I.2.3 (fl. 253)

f) 03min01s – Mulher ao centro da imagem com camiseta idêntica à da figura 

10, que ilustra o item I.2.5
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g) 03min11s – Mulher com camiseta idêntica à da figura 8, que ilustra o item 

I.2.3 (fl. 253):

h) 03min50s – Mulher com camiseta idêntica à da figura 14, que ilustra o item 

I.2.9:

i) 04min08s – Homem com camiseta idêntica à da figura 18, que ilustra o item 

I.2.13:
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j) 04min10s – No lado direito, homem com camiseta idêntica à da figura 15, que 

ilustra o item I.2.10:

k) 04min19s - Homem com camiseta idêntica à da figura 12, que ilustra o item 

I.2.7 e mulher com camiseta idêntica à da figura 8, que ilustra o item I.2.3 (fl. 

253):

l) 04min27s – Mulher camiseta idêntica à da figura 15, que ilustra o item I.2.10:
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m) 06min22s - Mulher com camiseta idêntica à da figura 8, que ilustra o item 

I.2.3 (fl. 253):

68. No vídeo do arquivo IMG_1455 (CD de fl. 66), já aos 3s é vista 

mulher  usando  camiseta  igual  à  da  figura  10,  que  ilustra  o  item  I.2.5;  na 

passagem aos 14s,  aparecem um homem e uma mulher usando camisetas 

também do tipo retratado na figura 10, que ilustra o item I.2.5, e uma mulher 

usando a camiseta do tipo retratado na figura 18, que ilustra o item I.2.13. Logo 

em,  seguida,  na  passagem  dos  16s,  um  rapaz  sobe  na  garupa  da  moto 

vestindo uma camiseta igual à da figura 4, que ilustra o item I.1.4. Um pouco 

mais adiante, aos 26s, aparece sentado um homem que veste camiseta do tipo 

retratado na figura 10, que ilustra o item I.2.5. Ouvido sobre essas imagens, 

Carlos Wendel disse acreditar que foram feitas no Distrito de Lagoa do Mato 

(40min26s do seu depoimento):
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69.  A  forte  impressão  deixada  pela  visualização  de  grande 

quantidade dessas camisetas no dia 07 de outubro de 2012 foi registrada pelos 

policiais que estiveram em Monte Alegre na referida data e que foram ouvidos 

na instrução: 

“(01min18s):  eu  vim  a  Monte  Alegre  no  dia  da  eleição  e  a 
diligência  consistia  em  verificar  uma  certa  quantidade  de 
pessoas que estariam com uma mesma camisa, camisa verde. 
(01Min50s): Promotora Eleitoral – Por que não foi cumprido 
o  mandado? -  Não  foi  em  razão  da  impossibilidade,  a 
quantidade de pessoas com essas camisas era tão grande que 
não  era  possível,  simplesmente  não  havia  condições  de 
cumprir;  Promotora Eleitoral  – Foi  só uma equipe que se 
deslocou  até  aqui  ou  era  mais  de  uma? -  Foram  duas 
equipes;  Promotora Eleitoral - E com essas duas equipes 
não  foi  possível  cumprir? -  Não,  não,  não  tinha  a  menor 
condição.  O  agente  Guedes  filmou  com  o  celular  dele  a 
movimentação; já era começo da noite.
(08min03s):  Promotora  Eleitoral  –  O  senhor  é  capaz  de 
precisar a quantidade de pessoas que estava usando essas 
camisas,  ou  o  senhor  não  recorda,  ou  não  tem  a 
possibilidade de estimar? - Não, eu não tenho a possibilidade 
de estimar porque era uma imensidão, era um mar de gente. 
(17min04s):  Advogado dos investigados – O senhor tinha 
em posse alguma camiseta paradigma para que pudesse 
apreender  as  demais  ou  saiu  apreendendo  todas  as 
camisas? Não, eu tinha sim. (…). É, nos foi mostrado...  Até 
parece que tinha sido já  apreendida alguma camiseta verde. 
Advogado dos  investigados – Eram quantas  as  camisas 
paradigma? - O mandado não foi cumprido. Porque não havia 
condições.  Foram  apreendidas  algumas,  que  as  pessoas 
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vinham passando: “Ei, traga aqui!”. A gente pegava... Acredito 
que eram idênticas às que foram apreendidas de manhã. Me 
mostraram  uma  ou  duas  camisetas  e  era  para  cumprir  um 
mandado de busca das camisas verdes semelhantes àquelas.
(19min33s) Essas camisetas, as pessoas que estavam nesse 
mar de gente ao qual eu me referi, elas estavam não só com 
um modelo de camiseta; as camisetas tinham três ou quatro 
padrões, mas as pessoas que estavam naquele mar de gente 
ao qual me referi estavam todas ou com uma, ou com outra. E 
a gente apreendeu não só de um modelo, mas de mais de um 
modelo.  Advogado do investigado – Mas se teriam que ser 
idênticas, qual foi o critério para apreender essas que não 
eram  idênticas?  -  Eram  as  camisetas  verdes  semelhantes 
àquelas. Juiz Eleitoral – O senhor disse que algumas foram 
apreendidas. Foram apreendidas mais ou menos quantas? 
- Umas oito”.
(José Gladson Rebouças Serra, Delegado de Polícia Federal)

Promotora  Eleitoral  -  Foi  dado  cumprimento  efetivo  ao 
mandado? - Em parte. Porque, acredito que pela quantidade 
de pessoas que estava com a vestimenta seria  inviável,  até 
pela quantidade de policiais que estava no local, a quantidade 
de pessoas que estava vestindo a camisa era impressionante. 
(03Min25s):  Promotora  Eleitoral  –  O  senhor  tem  notícia, 
sabe  informar,  se  durante  o  dia  houve  a  apreensão  de 
camisetas? Eu me recordo, não me lembro se foi durante o 
dia,  mas  no  dia  anterior,  alguma  coisa  assim,  tinham  sido 
recolhidas  coisa  de  cerca  de  setenta  camisetas,  mas  não 
saberia  confirmar  essa  informação.  (05min):  Tinha  algumas 
pessoas  que  utilizavam  camisas  verdes  básicas,  mas  pelo 
ambiente,  pela  situação,  acredito  eu  que  seria  alusão  ao 
candidato,  mas  essas  camisetas  acredito  que  não  foram 
recolhidas,  eram  recolhidas  apenas  as  que  tinham  ligação 
direta com o padrão, esse padrão aqui. Promotora Eleitoral – 
Esse padrão que foi exposto? - Esse padrão que foi exposto. 
Promotora  Eleitoral  –  A  testemunha  sabe  precisar  a 
quantidade de pessoas que usavam esse padrão que foi 
exposto? Não, pelo visual eram muitas pessoas...  Promotora 
Eleitoral – Incontáveis? Tinha como contar, mensurar esse 
número? Não,  no  momento  não  tinha  como  mensurar. 
Advogado  dos  investigantes  –  Quantas  camisas  foram 
recolhidas? - Não me recordo. Advogado dos investigantes 
–  Mas  uma  estimativa,  seriam  cinco,  dez,  mais  de 
cinquenta? Não,  eu  acredito  que  foram  poucas  camisetas 
porque foi visto que era meio inviável no momento, pelo efetivo 
de  policiais,  pela  quantidade  de  pessoas  que  estavam  com 
essas camisetas, e também... por exemplo, tinha mulheres. A 
gente não podia tirar simplesmente (…). Acredito que menos de 
vinte camisas, mas não sei precisar. (Tiago da Silva Guedes, 
Agente de Polícia Federal)

(5min10s)  Promotora  Eleitoral  -  O  senhor  recorda  de  ter 
visto,  durante  o  dia,  ao  longo  do  dia,  eleitores  usando 
essas  camisas,  iguais  ou  semelhantes  às  que  foram 
apreendidas no início da manhã, nesse padrão aqui que foi 
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exibido? Tinha, tinha sim. Promotora Eleitoral – Se recorda a 
quantidade  ou  o  número  de  pessoas,  gostaria  que  o 
senhor esclarecesse? Me recordo que ali em Lagoa do Mato, 
ali em direção a Brejinho, teve até um princípio de tumulto lá, 
com  simpatizantes  dos  dois  lados,  e  existiam  realmente 
algumas camisas. Promotora Eleitoral – E aqui no centro, a 
testemunha recorda de ter vistos essas camisas que foram 
apreendidas? Algumas, não juntas em aglomeração, mas eu vi 
algumas. Promotora Eleitoral – Pessoas transitando na rua, 
mesmo que não formassem aglomerações? Tinha.
(Após  exibidas  as  fotos  de  fl.  35)  –  Pronto,  a  maioria  que 
aparece  com  a  predominância  de  verde  escuro  eu  recordo. 
(…).  Promotora Eleitoral - Mas havia algumas que tinham 
destaques em verde mais claro? Algumas tinham, mas eu 
recordo bem da predominância do verde escuro.  Promotora 
Eleitoral  –  Predominância,  mas algumas tinham detalhes 
em  verde  mais  claro? -  Sim,  algumas  tinham  só  a  gola. 
Promotora Eleitoral -  Na Zona Rural  tinga gente trajando 
esse padrão de camiseta? -  Tinha, em menor número, mas 
tinha.  Promotora  Eleitoral  –  E  aglomerações  também  de 
pessoas  com  o  mesmo  padrão  de  camisa?  - Teve 
denúncias, eu não cheguei a ver in loco, eu pessoalmente, mas 
teve  várias  denúncias,  ligação  para  o  Pelotão  informando. 
Promotora  Eleitoral  –  Essas  denúncias  diziam  o  quê? 
Passavam  o  quê  pro  senhor?  Não  que  o  senhor  tenha 
atendido diretamente,  mas... Mais  que havia aglomerações 
de pessoas com cores do mesmo partido, cores iguais, o que 
não é permitido. Muitas vezes, quando viam uma equipe nossa 
chegando, eles se dispersavam.
(Após a exibição do vídeo de fl. 33)  Promotora Eleitoral – A 
testemunha recorda de ter visto essas camisetas que estão 
sendo  exibidas  também  durante  o  dia? Sim.  Promotora 
Eleitoral  –  Em grande número ou pequeno número? Era 
uma  quantidade  considerável  tendo  em vista  que  quando  a 
gente  passava  pelos  pontos  de  votação  sempre  percebia 
pessoas  trajando  camisas  com  essa  predominância,  verde. 
Promotora Eleitoral – Mas eram camisetas desse tipo aqui, 
ou era simplesmente da cor verde? - Tinha várias, tanto que 
chamava  a  atenção…  Advogado  dos  investigados  –  O 
senhor sabe dizer se havia também camisas azuis, padrões 
azuis? Questão  de  padrão  não  tinha.  Como  eu  disse, 
realmente  o  que  chamava  a  atenção  eram  as  camisetas 
verdes,  isso  aí  chamava  a  atenção  pela  quantidade.  Então, 
cores,  eu  creio  que  várias...  rosa,  amarelo...  agora,  a 
quantidade de verdes era considerável.
 (José Francisco da Costa Neto, Tenente Policial Militar)

(11min55s) Promotora Eleitoral - O senhor se recorda se fez 
alguma  apreensão?  Fizemos,  sim,  durante  a  tarde,  eu 
recomendei aos policiais que qualquer candidato que estivesse 
fora de uma área, do perímetro de aproximação das urnas, que 
estivesse dentro dessa área utilizando essas camisas - isso é 
proibido  –  essas  camisas  fossem  apreendidas.  Promotora 
Eleitoral – Mas em relação a eleitores, o senhor observou 
se  havia  eleitores  trajando  camisas  idênticas  as  que 
tinham  sido  apreendidas  no  veículo  pela  manhã? Havia 
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diversos eleitores,  que foram conduzidos até a Delegacia, aí 
essas camisas foram apreendidas, havia eleitores que além de 
estar  com  as  camisas  estavam  com  outras  na  mão,  essas 
camisas  também foram apreendidas.  Promotora  Eleitoral  – 
Desse tipo, desse padrão aqui? Verde e amarelo com bóton 
número  15.  Promotora  Eleitoral  –  Teve  eleitores  que 
estavam  vestindo  essas  camisas  ou  segurando  na  mão 
que não foi feita a apreensão? Eu acredito que teve, muitos, 
porque  nosso  efetivo  era  muito  pequeno,  da  Polícia  Civil, 
apesar de estar com apoio de uma equipe da Polícia Militar que 
estava nos ajudando, e era muita gente, em volta da praça e 
em  outros  locais,  que  a  gente  sabia  que  estava  com  esse 
material mas era humanamente impossível nós apreendermos 
de todas as pessoas. O que foi possível, dentro do nosso limite, 
apreender foi feito, até porque não tinha só essa missão. Nós 
ainda tivemos diversos outros mandados de busca, se não me 
engano foram mais de quinze mandados de busca expedidos 
somente  no  dia.  (17min55s):  ...inclusive  algumas  pessoas 
foram detidas com essas camisas e conduzidas até o ginásio; 
essas pessoas estavam muito próximas do acesso à principal 
sessão eleitoral  que é o colégio aqui no centro da cidade, e 
primeiramente  nós  fomos  até  os  fiscais  dos  partidos  que 
estavam lá e argumentamos para que as pessoas que fossem 
votar e estivessem com essas camisas se afastassem de um 
determinado perímetro, para que não comprometessem – como 
já havia recomendação tanto do Ministério Público quanto do 
Poder Judiciário – e ainda assim essa determinação feita por 
nós  foi  descumprida,  quando  nós  saíamos  para  cumprir  um 
mandado de busca longe da praça e voltávamos, as pessoas 
novamente estavam se aglomerando com essas camisas junto 
à entrada da sessão eleitoral, e eu tive que prender algumas 
pessoas e conduzi-las até o ginásio, e ficaram ali durante todo 
o dia para que não atrapalhassem o bom andamento do pleito.
(Raimundo Rolim de Albuquerque Filho,  Delegado de Polícia 
Civil).        

70.  De tudo  isso,  o  que se  conclui  é  que  houve  um amplo  e 

altamente engenhoso esquema de distribuição maciça de camisetas concebido 

para agraciar eleitores com benesses proibidas por lei, gerar grande impacto 

visual  de  propaganda  justamente  no  dia  da  eleição,  e,  ao  mesmo  tempo, 

dissimular a origem comum das vestimentas.

71. Convém destacar, por oportuno, que, nesse contexto, não se 

vislumbra  nenhuma  irregularidade  na  apreensão  das  camisetas  que  não 

coincidem  totalmente  com  aquelas  apreendidas  no  início  da  manhã  de 

07/10/2012 em poder de Robespierre Hamurábi e de Carlos Wendel.

72.  Ora,  as  circunstâncias  acima  referidas  indicam  que  as 

camisetas  constituíam elemento  de  materialidade  de  duas  infrações  penais 

distintas: a) art. 299 do Código Eleitoral (“Dar, oferecer, prometer, solicitar ou 
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receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, 

para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a  

oferta não seja aceita: Pena - reclusão até 4 (quatro) anos e pagamento de 5  

(cinco)  a  15  (quinze)  dias-multa”);  b)  art.  39,  §  5.º,  III,  da  Lei  n.º  9.504/97 

(“Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses  

a  um ano,  com a  alternativa  de  prestação de serviços  à comunidade pelo  

mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: (…); III -  a 

divulgação de qualquer  espécie  de propaganda de partidos políticos ou de  

seus candidatos”).

73.  Sobre  a  caracterização  desta  última  infração  em  situação 

idêntica, convém trazer a exame o seguinte julgado:

RECURSO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO INCISO III DO 
§ 5º DO ARTIGO 39 DA LEI 9.504/1997 ALTERADA PELA LEI 
Nº  12.034/2009  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE 
CONFIRMADAS  PELOS  DEPOIMENTOS  PRESTADOS 
INCLUSIVE  PELO  PRÓPRIO  RECORRENTE  - 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE  PRIMEIRO  GRAU  - 
RECURSO IMPROVIDO.
1.  O convencimento do magistrado a quo restou ainda mais 
clarividente  quando  as  próprias  testemunhas  da  defesa 
reconheceram  que  muitas  das  pessoas  que  estavam  se 
utilizando das camisas azul royal não eram fiscais partidários, 
mas tão somente eleitores.  Noutros termos,  a divulgação de 
propaganda partidária no dia da eleição se deu de forma ampla 
e  irrestrita.  Considerando,  ainda,  as  fotos  juntadas,  o 
depoimento  da  proprietária  da  confecção  onde  foram 
produzidas as 150 (cento e cinqüenta)  camisas (fl. 138) e os 
depoimentos  dos  Oficiais  de  Justiça  (fls.  134/137),  constato 
que,  de fato, há compatibilidade entre o número de camisas 
confeccionadas e o quantitativo de pessoas utilizando a camisa 
no dia do pleito.
2. Portanto, a confissão de fl. 132, a comprovação de que os 
demais eleitores,  em número considerável,  também estavam 
trajando a mesma camisa azul royal e o fato de algumas destas 
camisas possuírem adesivos de propaganda explícita para a 
candidatura do Apelante reforçam minha conclusão quanto ao 
fato  de que  a  sua conduta  foi  desvirtuada  para  caracterizar 
manifestação coletiva de forma a divulgar sua candidatura, em 
nada  se  equiparando  à  manifestação  silenciosa  do  eleitor  - 
essa, sim, conduta lícita -, razão pela qual entendo deva ser 
mantido  o  r.  decisum.  Recurso conhecido  e,  no  mérito,  não 
provido. (TRE-ES, Recurso Criminal n.º 285155, acórdão nº 85 
de 21/09/2011,  Relator(a)  MARCELO ABELHA RODRIGUES, 
DJE-Diário  Eletrônico  da  Justiça  Eleitoral  do  ES,  Data 
29/09/2011, Página 4/5)

74.  Numa  situação  dessas,  a  possibilidade  de  apreensão  dos 
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objetos materializadores das infrações independentemente de mandado judicial 

decorre da própria letra do Código de Processo Penal:

Art.  244.   A busca pessoal  independerá de mandado,  no 
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que 
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou 
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida 
for determinada no curso de busca domiciliar.

75.  Quanto  à  tese  defensiva  de  que  as  camisetas  eram  de 

propriedade de Carlos Wendel de Oliveira Costa - o qual confirmou isso em 

juízo  e  excluiu  de  qualquer  responsabilidade  pela  aquisição  os  candidatos 

investigados - há de se considerar o seguinte: referida pessoa tem interesse 

manifesto  no  resultado  da  causa,  vez  que  se  trata  de  correligionário  dos 

investigados, filiado ao PMDB (14min55s de seu depoimento), que trabalhou 

como locutor dos atos de campanha e, ademais, foi  nomeado para o cargo 

comissionado de Coordenador de Comunicação e Diário Oficial em 02/01/2013, 

ou  seja,  logo  no  início  da  gestão  do  primeiro  investigado  como  Prefeito 

Municipal de Monte Alegre (fl. 302). Inclusive Carlos Wendel possui um blog 

que recebe publicidade de empresa ligada à família do investigado Severino 

Rodrigues  da  Silva,  como  se  vê  à  fl.  132  (banner,  no  canto  inferior,  de 

propaganda do produto “lenços umedecidos Megafral”), embora tenha negado 

isso perante este juízo (45min20s-47min35s), no que talvez tenha sido uma 

tentativa  de  esconder  o  grau  de  proximidade  que  possui  com o  candidato 

eleito.      

76. Não bastasse isso, a sua versão dos fatos padece de patente 

falta  de  verossimilhança  em  alguns  pontos,  além  de  ser  contraditória  ou 

incongruente  com  outros  elementos  de  prova  existentes  nos  autos.  Senão 

vejamos.

77. É inverossímil a explicação dada para o fato do representante 

judicial  da  Coligação estar  junto  do  declarante  no  momento  em que  foram 

detidos pela Polícia Civil  (30min):  explicou o declarante que encontrou com 

Robespierre Hamurábi por acaso, em via pública, ao sair de casa à procura de 

alguém da coligação para ajudar a entregar as camisetas, aí o chamou para 

ver o material e pediu ajuda para a distribuição.

78. Ora, os dois foram detidos por volta das seis horas da manhã. 

Simplesmente não faz sentido que o declarante tenha saído de casa antes das 
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seis da manhã a pé, e a esmo, procurando encontrar alguém da coligação para 

o ajudar. Quem poderia estar no meio da rua àquele horário, e fazendo o quê? 

Por  que  o  declarante  simplesmente  não  telefonou  para  as  pessoas  que 

conhecia da Coligação ao invés de sair à procura delas pelas ruas com o dia 

ainda raiando?   

79.  Inverossímeis  também  as  afirmações  de  que  comprou  as 

camisetas com dinheiro do próprio bolso e esqueceu de distribuí-las entre seus 

familiares previamente,  só tendo se lembrado de fazê-lo  no dia  da eleição. 

Quem  poderia,  estando  envolvido  na  militância  partidária  e  em  atos  de 

campanha,  simplesmente  esquecer  de  dar  destino  às  camisetas,  após 

supostamente  gastar  dinheiro  do  próprio  bolso  as  adquirindo,  e  só  lembrar 

disso no dia da eleição?

80.  Outrossim,  seu  depoimento  se  mostra  contraditório  e 

incongruente com as demais provas dos autos quando afirma que comprou 

entre  setenta  e  cinco  e  oitenta  camisetas  (13min35s),  para  distribuir  entre 

familiares  seus  e  de  sua  esposa,  num  total  de  noventa  a  cem  pessoas 

(20min15s), e não chegou a distribuir nenhuma, tendo todas sido apreendidas 

ainda em seu poder (26min35s). Como explicar então a apreensão de outras 

dez camisetas semelhantes pela Polícia posteriormente (itens I.2.1, I.2.2, I.2.4 

– fls. 250/251)? Como explicar as fotos indicadas nos itens 23 e 25 e na fl. 63 

dos  autos,  bem como as  imagens  do  vídeo  de  fl.  33  dos  autos  n.º  1595-

18.2012.6.20.0044,  em  que  aparecem  pessoas  trajando,  dentre  outras, 

exatamente o mesmo modelo de camiseta?

81. Ademais, o declarante relatou que comprou as camisetas em 

Caruaru,  para  onde  viajou  sozinho,  mas  não  comentou  com  ninguém  que 

comprara as camisetas (26min01s), assim como ninguém lhe dera a idéia de 

comprar  as  camisetas.  Relatou  ainda  que  ninguém comentou  com ele  que 

existiam esses modelos  de  camisetas,  que  não deu  a  dica  ou  sugeriu  pra 

ninguém  ir  comprar  essas  mesmas  camisetas  e  que  não  teve  nenhuma 

informação  prévia  de  pessoas  que  tinham  comprado  esse  tipo  de  camisa 

(27min-28min30s). Disse também que viu camisetas verdes sendo vendidas 
em lojas  e  na  feira  de  Monte  Alegre  durante  o  período  de  campanha 
(10min20s-11min), mas admitiu que não eram camisetas dos mesmos tipos 
das que foram apreendidas em seu poder (19min30s-19min55s).

82. Ora, caso tudo isso fosse verdadeiro, o desdobramento lógico 
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do fato de que outras camisetas semelhantes foram encontradas seria que as 

diferentes pessoas que as estavam vestindo, por uma coincidência, também 

teriam ido a Caruaru e lá as haviam comprado, na mesma barraquinha da feira, 

sem que o declarante tivesse sequer sugerido ou comentado que lá havia tais 

camisetas... E isso, há de se convir, é de plausibilidade nula.   

83.  Os  investigados,  outrossim,  haviam  sustentado,  em  suas 

peças de resposta às iniciais, que a utilização da cor verde foi de iniciativa dos 

próprios eleitores, e não deles, defendentes, e que isso se deve à “tradição dos 

bacuraus”,  como é conhecido o arraigado hábito  que têm os partidários do 

PMDB no Rio Grande do Norte de usar essa cor, o que vem desde a época do 

falecido  Governador  Aluízio  Alves.  Assim  é  que,  explicam,  durante  toda  a 

campanha eleitoral as pessoas compareciam a atos de campanha vestidas na 

cor verde.

84.  Entretanto,  analisando  as  fotos  trazidas  pelos  investigados 

(fls. 122/146 dos autos n.º 1599-55.2012.6.20.0044 e 115/150 dos autos n.º 

1595-18.2012.6.20.0044), constata-se que os modelos de camisetas que nelas 

aparecem diferem daqueles retratados no laudo de fls. 248/278. As camisetas 

que são vistas em tais fotos, em grande parte também padronizadas, são, em 

sua contundente maioria, iguais àquelas do tipo que aparece nas fotos de fls. 

64/65, com a inscrição “PMDB jovem”.

85.  Aqui  na  verdade  se  tem  um  elemento  que  reforça  a 

constatação de que os modelos de camiseta descritos no laudo foram objeto de 

uma distribuição maciça  concentrada às  vésperas  da  eleição.  Nas diversas 

fotos  de  comícios  e  atos  de  campanha  dos  investigados  trazidas  por  eles 

próprios  aos  autos,  dentre  as  centenas  de  pessoas  retratadas,  ao  menos 

aquelas camisetas com detalhes em verde-limão ilustradas nas figuras 1 a 16 

do  laudo  (fls.  252/255)  aparentemente  não  são  vistas.  Somente  nas  duas 

últimas das fotos da fl. 128, que retratam um mesmo evento, o último comício 

da campanha, em 04/10/12, três dias antes da eleição, aparecem: a) na foto do 

meio, do lado direito do palco, uma pessoa com camiseta que pode ser do tipo 

retratado na figura 16, que ilustra o item I.2.11 (fl. 255), mas a distância e o 

ângulo de visualização não permitem ter  certeza; b)  na foto de baixo,  uma 

única pessoa, entre a multidão, usando camiseta com gola em verde-limão que 

parece ser igual àquela retratada na figura 2 do laudo, que ilustra I.1.2 (fl. 252). 

86. Como explicar que apenas três dias depois houvesse tantas 
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camisetas com detalhes na cor verde-limão circulando? Tendo em conta que 

Carlos Wendel relatou que não viu camisetas iguais às que foram apreendidas 

em seu poder sendo vendidas em Monte Alegre, as explicações só podem ser 

duas: ou estavam elas sendo distribuídas por alguém da coligação nos últimos 

dias de campanha, ou muita gente, por coincidência, resolveu ir a Caruaru bem 

às vésperas da eleição... Considerando que eram quarenta e sete as camisetas 

semelhantes àquela de gola verde limão que aparece na última foto da fl. 128 

apreendidas em poder de Robespierre e de Carlos Wendel no dia da eleição (fl. 

250), a resposta que parece óbvia é que realmente houve uma distribuição em 

grande escala de camisetas pelo pessoal de campanha dos investigados.    

87.  Na  verdade,  o  fato  é  que  essas  fotos  ilustrando  muitas 

pessoas  usando  as  camisetas  com a  inscrição  “PMDB jovem”  em atos  de 

campanha  reforçam de  forma contundente  que  a  distribuição de  camisetas 

contou com, no mínimo, a anuência dos investigados. Ora, nas fotos de fls. 

64/65 aparecem diversas pessoas junto ao investigado Severino Rodrigues da 

Silva trajando tais camisetas.

88.  Questionado  o  Sr.  Carlos  Wendel  sobre  tais  pessoas 

visualizadas nas fotos,  somente  uma foi  identificada como pessoa ligada à 

campanha, “Dra. Samara”, advogada, que é uma das pessoas que aparecem 

na foto do canto inferior da fl. 64 trajando camisas verdes padronizadas. A outra 

pessoa que pôde identificar foi a candidata a vice-prefeito da mesma chapa, 

Dra.  Lucineide,  que  posteriormente  foi  substituída,  a  qual  aparece  trajando 

camiseta diferente.

89.  Isso  demonstra  que  mesmo  antes  do  aparecimento  das 

camisetas com detalhes na cor verde-limão, já vinha havendo distribuição de 

camisetas  com  a  anuência  do  investigado,  e  que  os  destinatários  dessas 

camisetas não eram somente pessoas que trabalhavam para a campanha.

90. A análise do vídeo anexado à fl. 66, por sua vez, conduz mais 

uma vez à conclusão que camisetas foram distribuídas a pessoas comuns, sem 

nenhum vínculo com a campanha dos investigados.  Três garotos aparecem 

trajando camisetas verdes com detalhes em verde-limão - sendo que as de 

dois deles são muito semelhantes entre si, diferindo apenas no tom de verde 

da gola. Em resposta a provocações insistentes da pessoa que faz a filmagem, 

diz um deles, ostentando a camiseta como que para explicar a que título a 

vestia, que é “fiscal de urna” ou “fiscal de rua” (17s):
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91. Ora, é elementar que esse tipo de explicação, de ser “fiscal”, 

não  seria  dado  por  alguém  que  tivesse  comprado  a  camiseta  com  seus 

próprios recursos ou a recebido de familiares. Além disso, sobre eles Carlos 

Wendel,  ao  prestar  depoimento,  disse  que  são  “meninos”,  “moleques  que 

conhece de ver na rua” e que não tinham ligação nenhuma com a campanha 

(43min11s-43min37s do depoimento).

92.  Diante de todo o conjunto probatório acima analisado,  não 

resta dúvida, portanto, da caracterização de todas as elementares da ilicitude 

prevista no art. 41-A da Lei n.º 9.504/97: a distribuição de camisetas a diversos 

eleitores, embora não identificados; a evidência do fim de captação de sufrágio, 

dada pela circunstância de se dirigiu a diversas pessoas que não eram cabos 

eleitorais;  e a anuência dos candidatos investigados Severino Rodrigues da 

Silva e Kléber Maciel de Souza, extraída: a) da apreensão de grande número 

de camisetas em veículo conduzido por um dos coordenadores da campanha - 

justamente o representante judicial da Coligação (fl. 299), a cujo cargo estavam 

também as sérias responsabilidades de contabilidade e prestação de contas da 

campanha - no dia da eleição, estando ele, na ocasião, junto do locutor dos 

atos de campanha, ambos posteriormente alçados a cargos comissionados na 

administração municipal logo após a posse dos investigados (fl.  302); b) da 

circunstância de que já ocorrera no curso da campanha distribuição anterior de 

outras  camisetas  padronizadas  a  pessoas  que  não  trabalhavam  para  a 

campanha, as quais as utilizaram ostensivamente em atos com a participação 

do candidato Severino Rodrigues da Silva.

93.  Resta a análise acerca da responsabilidade do investigado 

Giordano Bruno de Castro Galvão, que concorreu na eleição proporcional e foi 
35



eleito Vereador. Embora tenha restado provado o fato de que o carro em que 

apreendidas as primeiras camisetas é de propriedade do seu pai (depoimento 

de Carlos Wendel, 12min38s), há de se ter em conta que, conforme se extrai 

do  sistema  Cand  (espelho  de  coligação  retro),  concorreu  ele  por  outa 

coligação, “Renova Monte Alegre II”, da qual o representante judicial não era 

Robespierre Hamurábi de Oliveira Silva. Além disso, o partido ao qual é filiado, 

o PT, notoriamente usa o vermelho, e não o verde como cor predominante de 

propaganda. De modo que, diante da total falta de quaisquer outras provas nos 

autos acerca de posição de coordenação ou organização direta da campanha 

de Giordano Bruno por  Robespierre  Hamurábi  ou  Carlos Wendel,  revela-se 

inviável a sua condenação.    

94. Passa-se agora à análise da conduta quanto à aplicabilidade 

das sanções cominadas para o abuso do poder econômico e político previstas 

no art. 22, XIV, da Lei Complementar n.º 64/90. 

95.  O  Tribunal  Superior  Eleitoral  consolidou  a  orientação 

jurisprudencial – aplicável aos feitos anteriores à LC 135/2010, que deu nova 

redação ao inciso XVI do art. 22 da LC 64/90 - de que, para a caracterização 

do abuso de poder, diferentemente do que ocorre em se tratando de captação 

ilícita de sufrágio, era necessária a demonstração da potencialidade do ato em 

interferir  no resultado das eleições.  Nesse sentido,  os julgados no Recurso 

Contra  Expedição  de  Diploma  nº  689-RJ,  TSE,  Rel.  Enrique  Ricardo 

Lewandowski.  j.  15.10.2009,  unânime,  DJe  19.11.2009,  p.  14,  e  no  Agravo 

Regimental  em Recurso  Especial  Eleitoral  nº  35316-RN,  TSE,  Rel.  Arnaldo 

Versiani Leite Soares. j. 15.09.2009, unânime, DJe 05.10.2009, p. 58.

96. Com a sobrevinda da LC n.º 135/2010, foi acrescentado ao 

art. 22 da LC n.º 64/90, o inciso XVI, de seguinte teor: “para a configuração do 

ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado 

da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.

97. Ocorre que foi afastada a necessidade de o ato ter potencial 

de alterar o resultado das eleições, mas não o de atingir a normalidade e a 

legitimidade do pleito.  Permanece em vigor o parágrafo único do art.  19 do 

mesmo  diploma,  que  estabelece  que  “a  apuração  e  a  punição  das 

transgressões  mencionadas  no  caput deste  artigo  terão  o  objetivo  de 
proteger a normalidade e legitimidade das eleições  contra a influência do 

poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
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administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios”.

98. A propósito, a lição de JOSÉ JAIRO GOMES:

“É preciso que o abuso de poder seja hábil a comprometer a 
normalidade e a legitimidade das eleições, pois são esses os 
bens jurídicos tutelados pela ação em apreço. Deve ostentar, 
em  suma,  aptidão  ou  potencialidade  de  lesar  a  higidez  do 
processo  eleitoral.  Por  isso  mesmo,  há  mister  que  as 
circunstâncias  do  evento  considerado sejam graves (  LC n.º 
64/90, art. 22, XVI), o que não significa devem necessariamente 
alterar o resultado das eleições.
(…).
Nessa perspectiva,  ganhava relevo a  relação de causalidade 
entre  o  fato  imputado  e  falta  de  higidez,  anormalidade  ou 
desequilíbrio do pleito,  impondo a presença de liame objetivo 
entre tais eventos. Todavia, não se faz necessário – até porque,  
na  prática,  isso  não  seria  possível  –  provar  que  o  abuso 
influenciou concretamente os eleitores,  a ponto de levá-los a 
votar  efetivamente  no  candidato  beneficiado.  Basta  que  se 
demonstre a provável influência na consciência e vontade dos 
cidadãos. Note-se que, do ângulo lógico, a probabilidade oferta 
grau de certeza superior  à mera possibilidade.  O provável  é 
verossímil,  ostenta a aparência de verdade, embora com ela  
não se identifique plenamente” (Direito Eleitoral. 8.ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2012, pp. 473/474).

99. No presente caso, entendo que a conduta já examinada linhas 

acima  ostenta  a  gravidade  necessária  à  configuração  do  abuso  de  poder 

econômico.

100. Primeiro porque a distribuição de camisetas gerou grande 

impacto  visual  de  propaganda,  à  medida  em  que  propiciava  que  qualquer 

ajuntamento de alguns poucos eleitores acabasse resultando numa impressão 

visual  forte  das  cores  que  identificavam  a  campanha  dos  investigados.  A 

propósito, convém ter novamente em conta o relato feito pelas testemunhas 

inquiridas na instrução, conforme se lê no item 69 desta sentença, dando conta 

do choque decorrente da visualização das inúmeras camisetas: 

a) “...chamava a atenção pela quantidade...”  José Francisco da 

Costa Neto, Tenente Policial Militar;
b) “...a quantidade de pessoas que estava vestindo a camisa era 

impressionante...” (Tiago da Silva Guedes, Agente de Polícia Federal);
c)  “...não  tenho  a  possibilidade  de  estimar  porque  era  uma 

imensidão,  era  um mar  de  gente...”  (José  Gladson  Rebouças  Serra, 
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Delegado de Polícia Federal);
d) “...era muita gente, em volta da praça e em outros locais, que a 

gente  sabia  que  estava  com  esse  material  mas  era  humanamente 

impossível nós apreendermos de todas as pessoas...” (Raimundo Rolim 

de Albuquerque Filho, Delegado de Polícia Civil).
101. Isso também pode ser extraído da observação das fotos e 

imagens já mostradas nesta sentença, e de outras mais constantes dos CDs 

que instruem os autos, em que por vezes somente duas pessoas juntas com as 

camisetas  em  questão  já  geram  um  efeito  visual  considerável,  até  pela 

característica notoriamente chamativa da cor verde-limão.

102. Não bastasse isso, trata-se de afronta direta a dispositivo 

legal expresso (art. 39, § 6.º, da Lei n.º 9.504/97, transcrito no item 88 acima), 

dispositivo esse trazido à ordem jurídica pela Lei n.º 11.300/2006, no contexto 

de reforma posterior à grave crise política desencadeada pelo escândalo do 

“mensalão”. Assim como ocorreu com os §§ 7.º e 8.º acrescidos pela mesma 

Lei, a finalidade do novo § 6.º foi a de promover a contenção da escalada dos 

gastos nas campanhas eleitorais,  juntamente com toda uma série de novas 

disposições, incluindo-se aí o art. 30-A, endurecendo as regras de arrecadação 

e prestação de contas, para coibir a prática do chamado “caixa dois”.

103. Ora, corolário disso é que, ao afrontar o § 6.º já referido, os 

candidatos  e suas coligações acabaram incorrendo também em ilicitude na 

modalidade “gastos ilícitos de campanha”, além do quê os realizaram sem que 

se  possa  exercer  o  adequado  controle  sobre  a  captação  dos  recursos 

correspondentes. Assim, o desequilíbrio na disputa não se liga só ao efeito 

gerado – distribuição ilegal de benesses a eleitores e produção de efeito visual 

de propaganda no dia da eleição. Configura-se um quadro de anormalidade na 

prestação de contas, inviabilizando-se a aferição transparente das receitas e 

despesas envolvidas. 

104. Enunciando a caracterização de gasto ilícito de campanha 

em situação semelhante, o seguinte julgado: 

RECURSO  ELEITORAL  -  REPRESENTAÇÃO  ELEITORAL 
POR ARRECADAÇÃO E GASTO ILÍCITO EM CAMPANHA - 
ARTIGO  30-A  DA  LEI  9.504/97  -  PREFEITO  E  VICE-
PREFEITO  ELEITOS -  SENTENÇA DE  IMPROCEDÊNCIA - 
GASTO ELEITORAL COM A CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE  2857  CAMISETAS  USADAS  NO  DIA  DA  ELEIÇÃO- 
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VEDAÇÃO  EXPRESSA NO  ARTIGO  39  §  6º  DA LEI  DAS 
ELEIÇÕES  E  ARTIGO  23  INCISO  I  DA RESOLUÇÃO  TSE 
22715/2008  -  OFENSA  À  LISURA  DO  PLEITO  E  À 
IGUALDADE  ENTRE  OS  CANDIDATOS  -  RECURSO 
PROVIDO -  SENTENÇA REFORMADA -  REPRESENTAÇÃO 
JULGADA  PROCEDENTE  -  CASSAÇÃO  DOS  DIPLOMAS 
OUTORGADOS.
Constitui  gasto  ilícito  em  campanha,  expressamente  vedado 
pela legislação, a confecção e distribuição de 2857 camisetas, 
utilizadas  no  dia  da  eleição,  a  requerer  a  cassação  dos 
diplomas dos candidatos eleitos, nos moldes do artigo 30-A, § 
2º,  da  Lei  nº  9.504/1997.  (TRE/MT.  Recurso  Eleitoral  nº 
804210, Acórdão nº 20992 de 03/04/2012, Relator(a) PEDRO 
FRANCISCO DA SILVA, Publicação: DEJE - Diário Eletrônico 
da Justiça Eleitoral, Tomo 1099, Data 12/04/2012, Página 2-5 )

105. Embora no caso acima tratado a quantidade de camisetas 

seja indubitavelmente maior, há de se ter em conta que a cidade de onde é 

originário,  Rondonópolis,  tinha,  em  2010,  população  de  195.476  pessoas, 

quase  dez  vezes  maior  que  a  de  Monte  Alegre  naquele  ano  (20.685 

habitantes),  segundo  dados  do  IBGE 

(http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=510760 e 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=240780&search=rio-

grande-do-norte|monte-alegre), de modo que, proporcionalmente, os cenários 

se assemelham.

106. Ademais, tem-se que o ato de distribuição indiscriminada de 

camisetas representa a concessão de brinde a eleitores, de modo inclusive a 

caracterizar captação ilícita de sufrágio, consoante já mencionado linhas acima 

e segundo vem reconhecendo a jurisprudência:

EMENTA  -  RECURSO  ELEITORAL.  AÇÃO  DE 
INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL.  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE 
SUFRÁGIO  E  ABUSO  DE  PODER  ECONÔMICO. 
DISTRIBUIÇÃO  INDISCRIMINADA  DE  CAMISETAS  A 
ELEITORES DURANTE CARREATA. ARTS. 41-A DA LEI N.° 
9.504/97 E 22 DA LEI COMPLEMENTAR N.° 64/90. CARÊNCIA 
DE  AÇÃO  AFASTADA.  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA.  DEFESA 
QUANTO AOS FATOS. VIA ELEITA ADEQUADA. CONJUNTO 
PROBATÓRIO  QUE  AFASTA  AS  ALEGAÇÕES  DE 
INOCORRÊNCIA DO FATO. VENDA POR AMBULANTES NÃO 
CONFIGURADA.  CANDIDATOS  QUE  PARTICIPARAM  DO 
EVENTO.  CONHECIMENTO  DA  DISTRIBUIÇÃO. 
CIRCUNSTÂNCIAS GRAVES A ENSEJAR AS PENALIDADES 
DO  INCISO  XIV  DO  ART.  22  E,  AINDA,  DO  ART.  41-A. 
DECLARAÇÃO  DE  INELEGIBILIDADE  E  CASSAÇÃO  DOS 
DIPLOMAS.  VOTAÇÃO  ACIMA  DOS  50%  DOS  VOTOS 
VÁLIDOS.  PREJUDICIALIDADE.  INCIDÊNCIA DO  ART.  224 
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DO  CÓDIGO  ELEITORAL.  ELEIÇÃO  SUPLEMENTAR. 
RESOLUÇÃO  A  SER  EXPEDIDA  PELO  TRIBUNAL 
REGIONAL.  NÃO  PARTICIPAÇÃO  DE QUEM  DEU CAUSA. 
EXERCÍCIO  INTERINO  DO  CARGO  PELO  CHEFE  DO 
PODER  LEGISLATIVO  MUNICIPAL.  SENTENÇA MANTIDA. 
IMPROVIMENTO. (TRE/MS, RECURSO ELEITORAL N.° 266-
74.2012.6.12.0017, acórdão n.º 7.805, de 29/04/2013, rel. Juiz 
LUIZ  CLÁUDIO  BONASSINI  DA  SILVA,  publicado  em 
07/05/2013 no Diário da Justiça Eleitoral, nº 808, página 
11/12)

107. Por fim, há de se ter em conta o terrível efeito psicológico 

dos fatos sobre o futuro das eleições em Monte Alegre. Não há dúvida de que 

tal grau de desrespeito ostensivo a uma proibição legal, caso não resulte em 

sanções adequadas, põe em risco a credibilidade das instituições, maculando o 

sentimento  de  respeitos  às  leis  e  estimulando  os  envolvidos  nas  próximas 

disputas políticas a práticas audaciosas semelhantes, intensificando a escalada 

de corrosão da paz nas eleições já observada, notoriamente, no último pleito 

de Monte Alegre.

108.  Tendo em vista o resultado do pleito majoritário, quando os 

investigados obtiveram 51,777% dos votos válidos,  fica prejudicada referida 
eleição, devendo ser realizado pleito suplementar no município de Monte 
Alegre para o preenchimento dos cargos de prefeito e vice-prefeito, nos termos 

dos  arts.  164,  inciso  III,  168,  parágrafo  único,  da  Resolução  TSE  n.° 

23.372/3011 e 224 do Código Eleitoral, sendo certo que os investigados não 
poderão participar da nova eleição, nos termos da jurisprudência do Tribunal 

Superior  Eleitoral  (RESPEs  n.°s  26.140/2007,  28.116/2007,  28.612/2008, 

35.796/2009 e 36.043/2010) e do art. 219, parágrafo único, do Código Eleitoral.

109. Conforme disposto pela Resolução TSE n.° 23.372/2011, art. 

168, parágrafo único,  cabe ao Presidente do Poder Legislativo municipal 
assumir e exercer o cargo de prefeito municipal de Monte Alegre até a posse 

dos eleitos no novo pleito.

III – DISPOSITIVO

110. Ante todo o exposto, julgo:
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a)  improcedentes  todos  os  pedidos  em  relação  ao 
investigado Giordano Bruno de Castro Galvão;

b)  procedentes os pedidos de cassação dos diplomas dos 
investigados SEVERINO RODRIGUES DA SILVA e  KLÉBER MACIEL DE 
SOUZA, declarando nulos os votos por eles obtidos no pleito eleitoral de 
outubro de 2012, com efeitos imediatos, em vista da prática de captação 
ilícita  de  sufrágio  -  em razão  do  que  lhes  aplico,  cumulativamente  às 
cassações, pena de multa no valor total equivalente a 07 (sete) mil UFIRs 
– e abuso do poder econômico;

b) procedente o pedido de declaração de inelegibilidade dos 
investigados SEVERINO RODRIGUES DA SILVA e  KLÉBER MACIEL DE 
SOUZA pelo prazo de oito anos a contar de outubro de 2012, com efeitos 
a partir da confirmação desta sentença por órgão colegiado da Justiça 
Eleitoral (arts. 1.º, I, “j” e 15, caput, da LC n.º 64/90) ou de seu trânsito em 
julgado.

111. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários.

112.  Oficie-se  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Monte 

Alegre  comunicando  a  vacância  do  cargo  de  Prefeito,  para  que  assuma  o 

exercício interino até a realização da nova eleição ou até que sobrevenha nova 

ordem da Justiça Eleitoral.

113. Tendo em conta que já existe inquérito policial em curso na 

Polícia Federal tendo por objeto os fatos tratados neste feito, determino que 

cópias destes autos sejam remetidas para instrui-lo.

114. Publique-se. Registre-se. Intimem-se (DJe). Ciência ao MPE.

Monte Alegre/RN, 20 de agosto de 2013.

MARCOS JOSÉ SAMPAIO DE FREITAS JÚNIOR
Juiz Eleitoral
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