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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 25ª ZONA DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 
 
 
   
 
 
 
SOLIDARIEDADE - CAICÓ - RN - MUNICIPAL, partido político, inscrito no CNPJ sob o nº 
24.753.941/0001-64, com sede na Rua José Evaristo, nº 2.816, Penedo, Caicó/RN, CEP 59.300-000, 
representado pelo seu presidente, DIEGO VALE, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o 
nº 065.408.894-29 e portador do RG nº 2.228.597 SSP/RN, com inscrição eleitoral nº 025097381651, 
residente e domiciliado na Rua José Evaristo, nº 2.816, Penedo, Caicó/RN, CEP 59.300-000, vem 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seu advogado legalmente constituído e com 
procuração anexa, com endereço profissional no rodapé desta peça, com fulcro no art. 36 da Lei nº 
9.504/97, propor  

 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL  
POR PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA 

 
em face de MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CAICÓ - RN - MUNICIPAL, partido político, 
inscrito no CNPJ sob o nº 09.519.194/0001-00, com sede na Rua Joaquim Gorgônio, nº 351, Centro, 
Caicó/RN, CEP 59.300-000, e de  ROBSON DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, candidato ao cargo de 
prefeito de Caicó homologado em convenção partidária, inscrito no CPF sob o nº 837.946.624-15 e 
portador do RG nº 1.412.831 SSP/RN, com inscrição eleitoral nº 014587481635, com endereço 
profissional na Avenida Coronel Martiniano, nº 993, Centro Administrativo, Centro, Caicó/RN, CEP 
59.300-000, WhatsApp (84) 9 9925.5052, pelos fundamentos de fato e de direito demonstrados a 
seguir. 
  

 

I – DO CABIMENTO  

É competente a Justiça Eleitoral para processar e julgar toda matéria compreendida entre as 

normas para as eleições, exercendo o juiz a jurisdição eleitoral no município, sendo a ele dirigidas as 

representações feitas por qualquer partido político, coligação e candidato, na forma do art. 96, inciso I, 

da Lei nº 9.504/97.  

Dessa forma, tratando-se de Representação por propaganda eleitoral extemporânea praticada 

por diretório partidário municipal e por candidato a prefeito homologado em convenção no âmbito deste 

município, cabível o presente instrumento processual, dirigido a esse Juízo da 25ª Zona Eleitoral.  

 
 
II – DOS FATOS 
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O diretório municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB), aqui 

Representado, realizou sua convenção partidária em 15.09.2020, com vistas à homologação dos 

candidatos ao pleito eleitoral vindouro, entre os quais ROBSON DE ARAÚJO, que responde pela 

alcunha de BATATA, aqui também Representado, atual prefeito municipal de Caicó e candidato à 

reeleição pela referida agremiação.  

O evento, que se iniciou às 17h no interior do Centro Administrativo Municipal, teve o 

segundo Representado como grande expoente, sendo ele, além de coordenador do ato, o seu principal 

beneficiário, tendo em conta que a candidatura de maior importância disputada pelo partido, justamente 

a de prefeito, será por ele titularizada.  

Ocorre, todavia, que os organizadores deixaram de obedecer às regras eleitorais, incorrendo 

em condutas vedadas, na medida em que instalaram, na parte externa do local da convenção, um 

grande telão de LED, com retransmissão das imagens internas ao vivo e das imagens dos então pré-

candidatos, além de um painel gráfico com a sigla e o número do partido, ambos em proporções que 

excedem aquelas permitidas para veiculação de propaganda no período eleitoral, sendo caracterizados 

como outdoors, conforme se denota das imagens juntadas em anexo.  

Além disso, ainda fora instalado, também na área externa do evento, estrutura de 

aparelhagem sonora com replicação do áudio da convenção, como se comprova dos vídeos acostados 

em anexo. Não pode ser desconsiderado, ainda, o fato de que o Centro Administrativo é localizado na 

Avenida Coronel Martiniano, via pública com maior fluxo de pedestres e automóveis no município, 

ainda mais no horário do ato, em que boa parte das pessoas está saindo do trabalho e voltando para 

suas casas1.  

Exatamente por isso é que não se pode considerar, também, que o evento teve controle de 

público, sendo destinado à quantidade imensurável de pessoas externas ao partido, não 

convencionais, claramente comprovado pelas aglomerações de pessoas vistas nos vídeos anexos, 

inclusive com imagem de comercialização/distribuição de comidas e de bebidas alcoólicas.  

Há de se ter em conta, assim, que as condutas anteriormente apontadas extrapolaram o 

âmbito intrapartidário da convenção, que ao invés de ser dirigida apenas aos convencionais, fora 

divulgada e transmitida para o público externo, com utilização de telão, sonorização e outdoor, sem 

qualquer controle de acesso das pessoas, objetivando, frise-se, a divulgação das candidaturas do 

partido para o público em geral, configurando ilícito eleitoral e, pior, utilizando-se de instrumentos de 

propaganda vedados até mesmo durante o período permitido àquela.  

Tais conclusões são ainda reforçadas pelo local e horário escolhidos para o ato, numa clara 

estratégia de burla ao ordenamento, o que não apenas desequilibra a igualdade de condições de 

disputa no pleito que se avizinha, mas que merece exemplar reprovação pelo Poder Judiciário, o que 

ora se requer.   

 

 

III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

                                                             
1 Confira-se vídeo publicado pela jornalista Gláucia Lima, com atuação profissional em Caicó, em seu perfil na rede social 
Instagram: https://www.instagram.com/tv/CFLJXQjngsm/?igshid=gftou8mngeu1.  
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A Resolução TSE nº 23.624/20 preconiza que a propaganda eleitoral é permitida a partir de 

27.09.2020 (art. 11, I), sendo autorizada ao postulante a candidatura a cargo eletivo, na forma da 

Resolução TSE nº 23.610/19, a realização, durante as prévias e na quinzena anterior à escolha em 

convenção, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a 

afixação de faixas e cartazes em local próximo ao da convenção, com mensagem aos convencionais, 

vedado o uso de rádio, de televisão e de outdoor (art. 2º, § 1º).  

No mesmo sentido, a antecitada Resolução estabelece ainda que a referida propaganda 

deverá ser destinada exclusivamente aos convencionais e imediatamente retirada após a 

respectiva convenção (art. 2º, § 2º), sujeitando-se o infrator de tais normas, seja o responsável pela 

divulgação da propaganda, seja o seu beneficiário (quando comprovado o seu prévio conhecimento), 

ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (art. 2º, § 4º).  

As mesmas regras são veiculadas integralmente no art. 36 da Lei nº 9.504/97. Assim, as 

propagandas intrapartidárias não são proibidas, desde que direcionadas aos convencionais, sendo 

que tais disposições foram desvirtuadas pelos Representados, com clara infringência ao 

ordenamento eleitoral.  

Primeiramente, conforme se vê dos vídeos acostados, a convenção dos Representados 

não teve nenhum controle de acesso ao público, que livremente acompanhava os atos 

intrapartidários na parte externa do Centro Administrativo, através de telão e sonorização. As 

referidas mídias, inclusive, apontam considerável aglomeração de pessoas, ainda com 

comercialização/distribuição de comidas e de bebidas alcoólicas, no entanto, conforme já 

sedimentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), “a participação de eleitores não filiados a 

determinado partido político destoa da realização de prévias partidárias e pode ensejar a realização 

de propaganda eleitoral extemporânea”, sendo que “o evento realizado pelo partido antes do período 

permitido era de livre acesso ao público e excedeu os limites da prévia intrapartidária”2. 

Destarte, a propaganda intrapartidária irregular ficou devidamente configurada, pois não 

atingiu apenas os convencionais, mas sim um sem número de populares e eleitores , que 

transitavam no mesmo horário na avenida mais movimentada da cidade, tudo isso potencializado 

pela disponibilização externa de telão e sonorização, visando a atingir os simpatizantes do partido 

e não apenas os convencionais, como determina a lei. 

Além do telão e da sonorização, ainda utilizou-se de painel gráfico com a sigla e o 

número do partido, em proporções que excedem aquelas permitidas para veiculação de 

propaganda no período eleitoral, de meio metro quadrado, sendo caracterizado, então, como 

outdoor (art. 20, II, da Resolução TSE nº 23.610/19).   

Destaque-se que a jurisprudência do TSE caracteriza propaganda eleitoral extemporânea a 

hipótese em que, ainda que inexista pedido explícito de votos, a mensagem tenha sido veiculada por 

meio que é vedado durante o período de campanha, conforme se vê: 

                                                             
2 Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 7065, Acórdão de 17/03/2015, Relator (a) Min. JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 71, Data 15/04/2015, Página 28/29. 
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ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MENSAGEM EM 

LETREIRO LUMINOSO. EFEITO DE OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. USO 

DE MEIO PROSCRITO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a divulgação de mensagem 

eletrônica com o nome de pré-candidato em letreiro luminoso não configura propaganda 

eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A, caput e § 2º, da Lei 9.504/97. 2. Este 

Tribunal Superior, ao analisar o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 9-24/SP, 

rel. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho, fixou alguns critérios para identificação de 

observância dos limites legais para a propaganda no período pré-eleitoral, a saber: (a) "o 

pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de 

propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência 

de dispêndio de recursos"; (b) "os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos 

aqueles sem qualquer conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, 

consistem em 'indiferentes eleitorais', situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça 

Especializada"; (c) "o uso de elementos classicamente reconhecidos como 

caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, 

não enseja irregularidade per se"; e (d) "todavia, a opção pela exaltação de qualidades 

próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de 

campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo, quando a forma de manifestação 

possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e 

exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial 

de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-

candidato médio". 3. À luz dos critérios fixados por este Tribunal quando do exame Agravo 

Regimental no Agravo de Instrumento nº 9-24/SP, a realização de propaganda, quando 

desacompanhada de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se. 

Todavia, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se 

dá pela utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, 

como se depreende no caso ora analisado, cujo meio utilizado consistiu em letreiro 

luminoso, com efeito de outdoor. Agravo regimental provido, a fim de dar provimento ao 

recurso especial, com aplicação de multa à representada.” (RESPE - Agravo Regimental 

em Recurso Especial Eleitoral nº 060033730 - RECIFE – PE, Acórdão de 09/04/2019, 

Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação:DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 212, 

Data 04/11/2019, Página 58-59) (grifos) 

 

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. 

DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE APOIO A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO 

EXPLÍCITO DE VOTO. UTILIZAÇÃO DE OUTDOORS. MEIO INIDÔNEO. 

INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL. APLICABILIDADE DAS 

RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ-

CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA DO 

CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de 

atos de pré-campanha, por meio de outdoors, importa em ofensa ao art. 39, § 8º, da Lei 

9.504/97 e desafia a imposição de multa, independentemente da existência de pedido 

explícito de voto. 2. A interpretação do sistema de propaganda eleitoral aponta ser 

incompatível a realização de atos de pré-campanha que extrapolem os limites de 

forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral, sob pena de se permitir 

desequilíbrio entre os competidores, em razão do início precoce da campanha ou 

em virtude de majorada exposição em razão do uso desmedido de meios de 

comunicação vedados no período crítico. 3. A despeito da licitude da exaltação de 

qualidades próprias para o exercício de mandato ou a divulgação de plataformas de 

campanha ou planos de governo, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de 

manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante o período oficial de 

propaganda. 4. As circunstâncias fáticas, do caso concreto, de maciço uso de outdoors em 

diversos Municípios e de expressa menção ao nome do candidato permitem concluir a sua 

ciência dos atos de pré-campanha, conforme exigência do art. 36, § 3º, da Lei das 

Num. 4331911 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: AUGUSTO DE FRANCA MAIA - 16/09/2020 22:57:12
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091622571270400000003956494
Número do documento: 20091622571270400000003956494



 

5 

Eleicoes. [...] (REspe 0600227-31/PE, Rel. Min. Edson Fachin, sessão de 9/4/2019) 

(grifos) 

 

No mesmo sentido tem decidido os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), a saber: 

 
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CONVITE PARA A 

CONVENÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL. POSTAGEM NO FACEBOOK. UTILIZAÇÃO DE 

BANNER E AMPLIFICADOR DE SOM. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

CONDENAÇÃO EM MULTA. O caput do art. 36 da Lei nº 9.504/97 dispõe que "a 

propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição". O § 

1º deste mesmo artigo estabelece que "Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é 

permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda 

intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e 

outdoor". A forma de divulgação das pré-candidaturas revelou a prática de propaganda 

eleitoral antecipada. Os recorrentes, a pretexto de realizarem propaganda intrapartidária, 

publicaram mensagem em que se apresentaram como pré-candidatos a um universo 

incontável de destinatários, convidando-os a participar de convenção partidária. A 

utilização do aparato sonoro na área externa do local onde se realizava a convenção 

partidária evidencia a intenção de extrapolar o âmbito intrapartidário e atingir o 

eleitorado indiscriminadamente. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, 

relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, ACORDAM, os Juízes por 

maioria, nos termos do voto do Juiz Carlos Roberto de Carvalho em negar provimento ao 

recurso, vencidos o Relator, o Juiz Ricardo Matos Oliveira e o Desembargador Edgard 

Penna Amorim. Belo Horizonte, 14 de março de 2017. Juiz Carlos Roberto de Carvalho 

Relator designado (TRE-MG - RE: 33558 CAPINÓPOLIS - MG, Relator: VIRGÍLIO DE 

ALMEIDA BARRETO, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data de Publicação: DJEMG - 

Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 20/03/2017) (grifos) 

 

Dá-se provimento parcial ao recurso para aplicar multa aos recorrentes não reincidentes 

na infração, no patamar mínimo estabelecido no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97, ante a 

ocorrência de propaganda eleitoral extemporânea, consubstanciada pela divulgação 

dos nomes e imagens dos pré-candidatos, através de telão disposto fora do espaço 

da convenção. (Recurso Eleitoral nº 13442, TRE/BA, Rel. Maurício Kertzman Szporer. J. 

09.07.2013, maioria, DJe 17.07.2013) (grifos) 

Dessa forma, não restam dúvidas de que os Representados incorreram em conduta 

vedada, ao promoverem (i) o acesso indiscriminado de pessoas à convenção partidária; (ii) a 

transmissão ao vivo do ato intrapartidário por telão na área externa; (iii) a utilização de 

aparelhagem sonora com replicação do áudio do ato intrapartidário e (iv) a instalação de 

painel gráfico na área externa com proporções maiores a meio metro quadrado, se 

configurando outdoor, sendo responsável pelas referidas propagandas o MDB, beneficiando 

diretamente a ROBSON DE ARAÚJO, candidato a prefeito.  

Destaque-se, aliás, que ROBSON DE ARAÚJO não apenas detinha prévio conhecimento 

da referida estrutura montada na convenção do seu partido, mas com ela anuiu, vez que em nenhum 

momento, conforme se extrai dos próprios vídeos anexos, agiu para impedir os atos ilegais, ainda 

corroborando todos eles com compartilhamentos de vídeos e de fotos das propagandas irregulares 

em seu perfil público na rede social Instagram, após o término do ato.  

ROBSON DE ARAÚJO, portanto, permitiu, anuiu e beneficiou-se da estrutura irregular 

montada pelo MDB em sua convenção, tudo com o objetivo, repise-se, de propagar as mensagens 
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da convenção a um incontável número de destinatários, beneficiando a sua candidatura em 

detrimento das demais e, portanto, desequilibrando a igualdade de disputa necessária às eleições e 

sadia à democracia.  

Por tais posturas, os Representados devem ser condenados ao pagamento de multa em 

valor a ser arbitrado por esse Juízo, na forma do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, assim como do art. 

2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/19, em montante que possa, inclusive, produzir nos 

Representados efeitos pedagógicos de modo a desencorajá-los a reiterar as condutas indevidas aqui 

apontadas.  

 

 

IV – DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer-se: 

a) O recebimento e processamento da presente Representação, nos termos da Resolução 

TSE nº 23.608/19;  

  

b) A notificação imediata dos Representados para, querendo, apresentarem suas defesas; 

 

c) A intimação do representante do Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no 

prazo de 1 (um) dia, na forma do art. 19 da Resolução TSE nº 23.608/19; 

  

d) A total procedência da presente Representação, com o reconhecimento da prática de 

propaganda eleitoral extemporânea pelos Representados e as suas condenações ao 

pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), na forma do § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 e do § 4º do art. 2º da 

Resolução TSE nº 23.610/19, em montante que os desencorajem a reiterar as condutas 

indevidas.  

 
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente 

por prova documental. 

 

Nestes Termos, pede e espera deferimento. 

 

Caicó/RN, 16 de setembro de 2020. 
 
 
 

AUGUSTO MAIA 
OAB/RN 15.429 
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JUSTIÇA ELEITORAL

CERTIDÃO DA COMPOSIÇÃO - COMPLETA

 
CERTIFICO que se encontram anotados nos assentamentos da Justiça Eleitoral o seguinte órgão partidário e
seus membros.

Partido Politíco: 77 - SOLIDARIEDADE

Órgão Partidário: Órgão provisório

Abrangência: CAICÓ - RN - Municipal

Vigência: Início: 06/04/2020 Final: 06/04/2024

Situação do Órgão: Anotado Data de Validação: 12/08/2020

Protocolo/Código
do requerimento:

993528235255

Endereço:
RUA JOSÉ
EVARISTO, 2816

Bairro: PENEDO

Município: CAICÓ / RN CEP: 59300000

Complemento: CNPJ:
24.753.941/0001-
64

Telefone: (84) 99990-9259 Fax:

Celular:

E-mail: diegovalern@hotmail.com

Membro Cargo
Exercício /
Situação

DIEGO VALE PRESIDENTE
06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

MARIA BETÂNIA DE
MEDEIROS

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

DJANNÍ MARTINHO
DOS SANTOS
SOBRINHO

SECRETÁRIO(A)-GERAL
06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

MARIA DALVANIRA
LOPES

SECRETARIA DA MULHER
06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo
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Membro Cargo
Exercício /
Situação

FERNANDO
HENRIQUE
FERREIRA DANTAS

SECRETÁRIO(A) DA IGUALDADE SOCIAL
06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

LUCINETE MARIA
COSTA DE SOUZA

SECRETÁRIO(A) DO MOVIMENTO SINDICAL
06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

MARCOS PAULO
SOARES DA SILVA

SECRETÁRIO(A) DO JOVEM
06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

MARIA GORETTI DA
SILVA

SECRETÁRIO(A) DOS APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS

06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

CECILIA LEONTINA
DE MEDEIROS
SILVA

SECRETÁRIO(A) DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E
AGRICULTURA FAMILIAR

06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

ANDREY VALERIO
SILVA

SECRETÁRIO(A) DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

CRISTIANO
MANOEL DANTAS
DE LIMA

SEGUNDO VICE-PRESIDENTE
06/04/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

GENAR FELIPE DE
LUCENA NETO

TESOUREIRO(A)
12/08/2020 -
06/04/2024 /
Ativo

DIEGO FELIX
BORGES

TESOUREIRO(A)
06/04/2020 -
11/08/2020 /
Inativo

Código de Validação dnAxzy0dUaU08EvG3VGfGph2TsU=

Certidão emitida em 12/08/2020 14:46:33

 

Esta certidão é gratuita e dispensa assinatura. Sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço:
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3

As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos dà Justiça Eleitoral na
data e hora de sua emissão.

Os dados partidários de abrangência nacional são anotados no TSE e os regionais e municipais são
anotados nos Tribunais Regionais Eleitorais respectivos.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

24.753.941/0001-64
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

05/05/2014

NOME EMPRESARIAL

SOLIDARIEDADE - CAICO - RN - MUNICIPAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

SOLIDARIEDADE CAICO RN
PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

327-1 - Órgão de Direção Local de Partido Político

LOGRADOURO

R JOSE EVARISTO
NÚMERO

02816
COMPLEMENTO

********

CEP

59.300-000
BAIRRO/DISTRITO

PENEDO
MUNICÍPIO

CAICO
UF

RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO

DIEGOVALERN@HOTMAIL.COM
TELEFONE

(84) 9990-9259/ (84) 9912-5303

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

06/04/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/09/2020 às 16:03:35 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Firefox http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comp...

1 of 1 15/09/2020 16:03
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16/09/2020 SGIP - Consulta

inter01.tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=6997368&idOrgao=336747 1/1

Partido Político: SOLIDARIEDADE - 77 SOLIDARIEDADE

Órgão Partidário: Órgão provisório

Abrangência: CAICÓ - RN - Municipal

Vigência: Início: 06/04/2020 Final: 06/04/2024

Código de Validação: 0OO8V3RVvm3dQYDEiwoDJDnwwPE=

Certidão emitida em: 16/09/2020 13:28:39

JUSTIÇA ELEITORAL

CERTIDÃO

 
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) DIEGO VALE (Título
Eleitoral: 025097381651) é PRESIDENTE (exercício: 06/04/2020 a 06/04/2024) do órgão partidário, abaixo
descriminado:

 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consulta-
sgip3.

As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.

Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.
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16/09/2020 SGIP - Consulta

inter01.tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/orgaoPartidario?id=350287&tipoCertidao=2&isAtivo= 1/2

JUSTIÇA ELEITORAL

MEMBROS ATRIBUÍDOS AOS CARGOS EXECUTIVOS

 
CERTIFICO que se encontram anotados nos assentamentos da Justiça Eleitoral o seguinte órgão partidário e
seus membros.

Partido Politíco: 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Órgão Partidário: Órgão definitivo

Abrangência: CAICÓ - RN - Municipal

Vigência: Início: 15/07/2020 Final: 15/07/2022

Situação do Órgão: Anotado Data de Validação: 12/08/2020

Protocolo/Código
do requerimento:

243228226055

Endereço:
RUA JOAQUIM
GORGONIO - 351

Bairro: CENTRO

Município: CAICÓ / RN CEP: 59300000

Complemento: CNPJ:
09.519.194/0001-
00

Telefone: (84) 99976-2685 Fax:

Celular:

E-mail: lobaofilho15@hotmail.com

Membro Cargo
Exercício /
Situação

ADJUTO DIAS
ARAUJO NETO

PRESIDENTE / DELEGADO DA
CONVENÇÃO ESTADUAL TITULAR

15/07/2020 -
15/07/2022 /
Ativo

ARIOLAN
FERNANDES DOS
SANTOS

TESOUREIRO
15/07/2020 -
15/07/2022 /
Ativo

GABRIEL DANTAS
DE MEDEIROS
GOMES

SECRETÁRIO-ADJUNTO
15/07/2020 -
15/07/2022 /
Ativo

JULIO GREGORIO
DE AZEVEDO

VOGAL / MEMBRO TITULAR DO
DIRETÓRIO MUNICIPAL

15/07/2020 -
15/07/2022 /
Ativo
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Membro Cargo
Exercício /
Situação

LUCIANO TIBURCIO
VALE

SECRETÁRIO-GERAL
15/07/2020 -
15/07/2022 /
Ativo

RAIMUNDO INACIO
FILHO

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE /
DELEGADO DA CONVENÇÃO ESTADUAL
TITULAR

15/07/2020 -
15/07/2022 /
Ativo

ROBSON DE
ARAUJO

VOGAL / DELEGADO DA CONVENÇÃO
ESTADUAL TITULAR

15/07/2020 -
15/07/2022 /
Ativo

Código de Validação fP5SR98WdU8G85UEskTYp0O4aos=

Certidão emitida em 16/09/2020 13:24:45

 

Esta certidão é gratuita e dispensa assinatura. Sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço:
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3

As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos dà Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão.

Os dados partidários de abrangência nacional são anotados no TSE e os regionais e municipais são
anotados nos Tribunais Regionais Eleitorais respectivos.
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COVITE PARA A CONVENÇÃO 
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TELÃO INSTALADO NA ÁREA EXTERNA 
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OUTDOOR E SONORIZAÇÃO INSTALADOS NA ÁREA EXTERNA  
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COMPARTILHAMENTO DOS ATOS VEDADOS PELO CANDIDATO EM SEU PERFIL NO INSTAGRAM  
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PRESENÇA DE PESSOAS EXTERNAS AO PARTIDO, SEM CONTROLE DE PÚBLICO 

*Na foto da esquerda observa-se isopores com comercialização/distribuição de comidas e bebidas 
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4 Vídeo 1

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: 4 Vídeo 1

 Id: 4331935

 Data da assinatura: 16/09/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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5 Vídeo 2

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: 5 Vídeo 2

 Id: 4331939

 Data da assinatura: 16/09/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 025ª ZONA ELEITORAL DE CAICÓ RN 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600038-23.2020.6.20.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE CAICÓ RN 
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE DE CAICO RN 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: AUGUSTO DE FRANCA MAIA - RN15429 
REPRESENTADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - MUNICIPAL (CAICÓ/RN), ROBSON DE
ARAUJO 
  
  
  
 
 
 

 

DESPACHO
 

I – Em cumprimento ao disposto no Art. 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019, proceda-se a
citação dos representados para, no prazo de 2 (dois) dias, apresentar defesa;
 
II – em razão da pandemia do coivd 19, cite-se a agremiação partidária por meio eletrônico no
endereço cadastrado no SGIP;
 
III - ante a indisponibilidade de dados eletrônicos a respeito do representado Robson Araújo,
proceda-se a sua citação pessoal;
 
Caicó - RN, 17 de setembro de 2020.
 
José Vieira de Figueirêdo Júnior
Juiz Eleitoral
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