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AO DOUTO JUÍZO DE DIREITO ELEITORAL, QUE COUBER ESSA PETIÇÃO

PARA APURAR OS FATOS A SEGUIR RELATADOS. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ROCHELLY POTIGUAR – 1288 (ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS),

candidata a Deputada Federal pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), inscrita no

CNPJ nº 47.510.469/0001-34,por meio de sua Advogada que esta subscreve requerer o

recebimento da presente:  

  
 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE

DISTRIBUIÇÃO DO FEFC E PROPAGANDA NA TV E RÁDIO
 

  
 

         Em desfavor do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) – 12, pessoa jurídica de

direito privado, por meio do seu Diretório: Estadual, inscrito no CNPJ: 02.622.692/0001-35, com

sede na Rua Doutor João Abdon da Silva, nº 1493,  CEP 59.063-110, Lagoa Nova, Natal/RN,

endereço eletrônico: diretoriopdt12@gmail.com, telefone (84) 3201-6630/ (84) 3217-6681, pelos

fatos e fundamentos jurídicos adiante expostos:
 
 
 

N.T.P.D
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  AO DOUTO JUÍZO DE DIREITO ELEITORAL, QUE COUBER 

ESSA PETIÇÃO PARA APURAR OS FATOS A SEGUIR RELATADOS. 

 

 

 

 

ROCHELLY POTIGUAR – 1288 (ROCHELLY ELEONORA SILVA DE 

BARROS), candidata a Deputada Federal pelo Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), inscrita no CNPJ nº 47.510.469/0001-34, 

brasileira, solteira, Advogada, CPF nº 096.760.424-98, RG nº 

002.681.096, residente e domiciliada na Av. Centenário da 

Abolição, nº 472, Cidade Praia, Natal-RN, CEP: 59.129-460, End. 

eletrônico rochellyeleonora@hotmail.com, tel. 084 98801-6274 e 

99812-4317, vem perante Vossa Excelência com fulcro no artigo 

14 e seguintes  da Constituição Federal de 1988, por meio de sua 

Advogada que esta subscreve requerer o recebimento da presente: 

 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO DO FEFC E PROPAGANDA NA TV E 

RÁDIO 

 

  Em desfavor do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) – 

12, pessoa jurídica de direito privado, por meio do seu Diretório: 

Estadual, inscrito no CNPJ: 02.622.692/0001-35, com sede na Rua 

Doutor João Abdon da Silva, nº 1493,  CEP 59.063-110, Lagoa Nova, 

Num. 10760767 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: VANESSA ALINE DE FRANCA - 05/09/2022 22:01:15
https://pje.tre-rn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090522024600000000010350328
Número do documento: 22090522024600000000010350328



 

 
VANESSA FRANÇA 

ADVOCACIA & CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA  

Endereço profissional: Situado no edificil empresarial center ( frente a justiça federal)- Av. Dr. Lauro Pinto. Nº 2000 – SL 312 – 3º ANDAR - Lagoa 

nova Natal - RN, CEP: 59064-165. Fone: (84) 98886-4955 - E-mail vanessafrancaadv@gmail.com 

 

 

2 

Natal/RN, endereço eletrônico: diretoriopdt12@gmail.com, telefone 

(84) 3201-6630/ (84) 3217-6681, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

adiante expostos: 

   

  DOS FATOS  

 

  A representante, mulher, parda, transexual(LGBT+), jovem 

com 27 anos de idade, ficha limpa, em abril do corrente ano filiou-

se ao partido representado.  

 

  Conseguiu na convenção partidária, se tornar candidata a 

Deputada Federal no pleito em curso. 

 

  Ocorre que, apesar de ser candidata, a representante 

passou por diversos constrangimentos dentro do partido e após se 

tornar candidata a deputada federal vem enfrentando diversos 

constrangimentos e descriminação na distribuição do fundo 

partidário,  ausência de veiculação de sua propaganda no rádio e na 

televisão que além de constrangê-la, está prejudicando sua 

candidatura. 

 

 DA DESIGUALDADE NA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DE 

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) 

  

  Conforme EC nº 117/20221, que fomenta a participação das 

mulheres na política tanto na distribuição do FEFC, quanto do tempo 

 
1 Art. 1º O art. 17 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º e 8º:  

"Art. 17. ............................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de 

programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.  

 

§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, 

bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de 

no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios 

definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário." (NR) 
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de distribuição propaganda gratuita no rádio e na televisão entre 

as candidatas mulheres, não vêm sendo tal direito garantido à 

candidata Rochelly Potiguar, ora representante. 

 

   Isto porquê, o único valor que foi repassado a candidata 

a deputada federal para fazer sua campanha, foi o FEFC e na bagatela 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em contrapartida, outros 

candidatos, inclusive homens da mesma legenda e concorrentes ao 

cargo de Deputado Estadual, cujo limite de gastos é muito inferior 

receberam do FEFC valores superiores ao da Representante, veja-se: 
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  A autora conversou com a representante da ala das mulheres 

no partido pela AMT (Ação da Mulher Trabalhista) Gabriela Salerno, 

que deu a seguinte informação a representante:  
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   Entrementes, ao verificar no site divulgacan os valores 

recebidos pelos demais candidatos a representante constatou que a 

candidata ao mesmo cargo eletivo que o seu, a Sra. AILA CORTEZ 

PEREIRA (CNPJ - 47.510.761/0001-57),ora tesoureira do partido,  

mulher e Branca recebeu a quantia do FEFC de R$150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), quinze vezes ao que a representante recebeu, 

senão vejamos:  

 

 

 

  Tais fatos foram levados a presiência do partido polítoco, 

ao Sr. Jonny Costa que ficou de averiguar e até a presente data não 

deu respostas a representante, veja-se: 
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  Não bastasse isso, a representante constatou que a Sra. 

Gabriela Salerno, representante da ala das mulheres no partido pela 

AMT (Ação da Mulher Trabalhista), ora candidata a Deputada Estadual, 

mulher branca recebeu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais, Veja-se: 
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  Diante do exposto, cumpre ressaltar, que o cargo pleiteado 

pela representante é de nível Federal, essa necessita viajar o 

interior do estado para fazer sua campanha, mostrar suas propostas, 

conhecer seu eleitorado, etc.  

 

  No entanto, o que vem tendo como retribuição do partido 

é um verdadeiro boicote, uma vez que o único valor repassado pelo 

representado a autora em atraso no dia 30/08/2022 é insuficiente 

para custear os gastos com aluguel de carro, contratação de empresa 

para prestação de serviços gráficos de qualidade e sustentável, 

contratação de mão de obra. Enfim, é um verdadeiro cale-se à 

representante, que necessita urgentemente ter o repasse de sua 

verba, de forma igualitária entre todas as candidatas e todos os 

candidatos para viabilizar sua campanha, haja vista que a eleição 

ocorrerá em menos de trinta dias e a autora não tem recursos para 

tal, mesmo sabendo que o partido em nível nacional recebeu mais de 

253 milhões de reais para distribuir entre os seus candidatos.  
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  Ademais, a candidata vem expondo em suas redes 

sociais(Instagram e facebook) tudo que vem enfrentando em sua 

candidatura, conforme pode se verificar no link: 

https://www.instagram.com/p/ChdQ0NFpeKO/?utm_source=ig_embed&utm_

campaign=loading 

 

  A publicação da postagem acima nominada teve repercussão 

nos blogs e sites jornalísticos do RN, Vejamos: 

  

Link: https://www.thaisagalvao.com.br/2022/08/20/candidata-trans-

pelo-pdt-do-rn-denuncia-redes-sociais-que-partido-nao-repassa-

fundo-eleitoral-e-ela-nao-pode-comecar-a-campanha/ 
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Link: https://www.tvfuturo.com.br/2022/08/21/trans-desabafa-e-

afirma-que-partido-de-carlos-eduardo-alves-nao-repassa-dinheiro-

para-ela-ser-candidata/ 

 

  Digníssimo Juízo de direito, ante o exposto, percebe-se 

que as mulheres não têm alcançado as esferas de poder do Estado de 

maneira igualitária, o que nos deixa à margem dos processos de 

elaboração das políticas públicas. Ou seja, as mulheres não se 

encontram devidamente representadas nesse sistema político vigente. 

 

  Embora existam cotas eleitorais (lei que assegura uma 

porcentagem mínima de 30% e máxima de 70% a participação de 

determinado gênero em qualquer processo eleitoral vigente) esse 

mecanismo pouco tem contribuído para melhorar a atuação e a chegada 

das mulheres aos cargos eletivos brasileiros.  
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  Além disso, é fato público e notório que muitas das 

candidatas que se inscrevem na lista de cotas partidárias são 

consideradas candidatas laranjas, ou seja, são mulheres que não têm 

interesse em pleitear um cargo político, estão ali só para cumprir 

o coeficiente necessário que os partidos devem ter para serem 

considerados legais no processo eleitoral. Algumas nem chegam a 

fazer campanha política e também não obtém votos qualificados.  

 

  Ou seja, é dessa maneira que a representante, ora 

candidata a deputada Federal, Rochelly Potiguar vem sendo tratada 

pelo representado - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT). 

 

  Espera-se que tal circunstância seja urgentemente 

revertida, uma vez que a autora é formada em direito, pós-graduada, 

licencia filosofia na UFRN e não deu seu nome para concorrer a cargo 

político para ser LARANJA, mas, sim candidata a deputada federal de 

fato e de direito pelo seu estado Natal o Rio Grande do Norte. 

 

 

DA AUSÊNCIA DE VEICULAÇÃO DA REPRESENTANTE EM PROPAGANDA NO RÁDIO 

E NA TELEVISÃO, BEM COMO POR DESIGUALDADE NO TEMPO DE FALA E ERRO 

DO NOME DA AUTORA. 

 

  Não bastasse, a bagatela do repasse do FEFC para 

representante fazer sua campanha, essa antes mesmo do começo da 

veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na TV com os demais 

candidatos, gravou sua propaganda eleitoral.  

 

  No entanto a representante, seus familiares, amigos e 

eleitores ao assistirem a propaganda de rádio de rádio e de tv, 

esses jamais viram ou ouviram a representante aparecer na 
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propaganda. O que se viu, foi o vídeo do candidato a Deputado 

Federal Sergio Menezes (vídeo em anexo), que por sinal recebeu o 

dobro da autora de FEFC (R$ 20.000,00) ser repetido duas vezes, ou 

seja, é nítido que ao repetir o vídeo do candidato algum outro 

candidato está sendo prejudicado por estar sendo censurado. 

 

  A autora teve acesso ao seu vídeo gravado (vídeo em 

anexo), o nome que irá concorrer ao cargo a Deputada Federal é 

“Rochelly Potiguar”, inclusive está cadastrado junto ao TSE, no 

entanto, o nome que aparece no vídeo atribuído a imagem da autora 

é outro. Aparece “Rochelly Brito”, que leva a confusão mental do 

eleitor e sem dúvidas prejudicará ainda mais a candidatura da 

autora. 

 

  Não bastasse, o já relatado, ao acessar o vídeo para 

divulgação da candidata ao mesmo cargo eletivo que o da 

representante, a Sra. AILA CORTEZ PEREIRA (CNPJ - 47.510.761/0001-

57), ora tesoureira do partido, mulher e Branca. Constatou-se que 

essa teve o tempo em dobro que o de Rochelly Potiguar. Foram 20 

segundos de tempo para TV e rádio, enquanto o tempo dado pelo 

partido a Representante foi de apenas 10 segundos. 

 

  Respeitável Juízo eleitoral, o Inciso V do artigo 1º da 

CRFB/88 tem como fundamento o Pluralismo Político, pluralismo esse 

que se justifica pela necessidade da mais ampla representatividade 

dos brasileiros na política (mulheres, negros, indígenas, 

quilombolas, travestis, transexuais, deficientes...) a câmara do 

deputados é uma das casas em que se concentra a maior 

representatividade legislativa desta República, são 513 Deputados 

Federais que representam o povo. 

 

Num. 10760767 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: VANESSA ALINE DE FRANCA - 05/09/2022 22:01:15
https://pje.tre-rn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090522024600000000010350328
Número do documento: 22090522024600000000010350328



 

 
VANESSA FRANÇA 

ADVOCACIA & CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA  

Endereço profissional: Situado no edificil empresarial center ( frente a justiça federal)- Av. Dr. Lauro Pinto. Nº 2000 – SL 312 – 3º ANDAR - Lagoa 

nova Natal - RN, CEP: 59064-165. Fone: (84) 98886-4955 - E-mail vanessafrancaadv@gmail.com 

 

 

12 

  No entanto, a prática política partidária, no que toca a 

representatividade de mulheres, inclusive pretas e transexuais que 

é o caso da representante, que tem garantido por lei o direito ao 

fundo para fazer campanha e ao tempo de fala na tv e rádio vem sendo 

boicotada, desprezada, humilhada e discriminada pelo próprio 

partido político que escolheu por defender suas ideias, ideologias.  

 

  Tais fatos necessitam urgentemente serem apurados, 

solucionados e punidos os seus responsáveis. 

 

DOS PEDIDOS: 

 Ante o exposto, e considerando as os fatos, fundamentos 

jurídicos e provas anexadas, requer-se:  

    

 

1) Que sejam apurados os fatos constantes nesta 

representação. 

 

 COM URGÊNCIA REQUER: 

 

2) Que sejam destinados valores a título do FEFC 

minimamente suficiente para a representante proceder com 

sua campanha a Deputada Federal; 

3) Seja obrigado o representado a consertar o nome da 

autora no vídeo a ser exibido na TV para que conste 

“Rochelly Potiguar” e não sobrenome diverso atribuído a 

representante; 

4) A concessão de mais tempo(proporcional) para 

representante fazer sua propaganda eleitoral, posto que 

outra candidata ao mesmo cargo tem o dobro do tempo da 

representante e essa divisão tem que ser proporcional; 

Num. 10760767 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: VANESSA ALINE DE FRANCA - 05/09/2022 22:01:15
https://pje.tre-rn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090522024600000000010350328
Número do documento: 22090522024600000000010350328



 

 
VANESSA FRANÇA 

ADVOCACIA & CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA  

Endereço profissional: Situado no edificil empresarial center ( frente a justiça federal)- Av. Dr. Lauro Pinto. Nº 2000 – SL 312 – 3º ANDAR - Lagoa 

nova Natal - RN, CEP: 59064-165. Fone: (84) 98886-4955 - E-mail vanessafrancaadv@gmail.com 

 

 

13 

5) Que o partido político seja obrigado a transmitir a 

propaganda da autora na rádio e TV, conforme determina 

a legislação; 

6) Por fim, que seja devolvido o tempo contados os dias em 

que a representante deixou de ter divulgada sua 

propaganda na tv e rádio. 

7) Comunicação ao Ministério Público eleitoral, para na 

condição de fiscal da ordem jurídica intervir no 

presente caso. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
VANESSA FRANÇA 

ADVOCACIA & CONSULTORIA JURÍDICA ESPECILIZADA  

 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

 Vanessa França 

 nº 17.495 
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Consulta depósitos identificados - 3o nível
G337051400263326016

05/09/2022 14:17:49

Cliente - Conta atual
Agência 1246-7

Conta 82032-6   FUNDO ESP FIN DE CAMPANHA

Lançamentos
Data Identificador 1 Identificador 2 Identificador 3 Envelope/Doc. transf. Valor R$

30/08/2022 0002622692000135 FEFC MULHER ELEIÇÃO 2022 553525000052852 10.000,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG111363 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS.
 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Mensagem de erro
G337051400263326020

05/09/2022 14:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 1246-7

Conta corrente 82030-X   DOACAO DE CAMPANHA
Período do
extrato de 01 / 09 / 2022 até 05 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt.
balancete

Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

15/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

Saldo 0,00 C

Juros * 0,00 

Data de Debito de Juros 30/09/2022

IOF * 0,00 

Data de Debito de IOF 03/10/2022

------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------ 
 
 

Transação efetuada com sucesso por: JG111363 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS.
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Mensagem de erro
G337051400263326022

05/09/2022 14:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 1246-7

Conta corrente 82031-8   FUNDO PARTIDARIO
Período do
extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt.
balancete

Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

15/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

31/08/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ 
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------ 
 
 

Transação efetuada com sucesso por: JG111363 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS.
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Consultas - Extrato de conta corrente
G337051400263326018

05/09/2022 14:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 1246-7

Conta corrente 82032-6   FUNDO ESP FIN DE CAMPANHA
Período do
extrato de 01 / 09 / 2022 até 05 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt.
balancete

Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

30/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 10.000,00 C

Saldo 10.000,00 C

Juros * 0,00 

Data de Debito de Juros 30/09/2022

IOF * 0,00 

Data de Debito de IOF 03/10/2022

------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------ 
 
 

Transação efetuada com sucesso por: JG111363 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS.
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Mensagem de erro
G337051400263326021

05/09/2022 14:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 1246-7

Conta corrente 82030-X   DOACAO DE CAMPANHA
Período do
extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt.
balancete

Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

15/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

31/08/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ 
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------ 
 
 

Transação efetuada com sucesso por: JG111363 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS.
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Mensagem de erro
G337051400263326022

05/09/2022 14:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 1246-7

Conta corrente 82031-8   FUNDO PARTIDARIO
Período do
extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt.
balancete

Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

15/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

31/08/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ 
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------ 
 
 

Transação efetuada com sucesso por: JG111363 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS.
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Consultas - Extrato de conta corrente
G337051400263326017

05/09/2022 14:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 1246-7

Conta corrente 82032-6   FUNDO ESP FIN DE CAMPANHA
Período do
extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt.
balancete

Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

15/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

30/08/2022 3525 99015 870 Transferência recebida 553.525.000.052.852 10.000,00 C 10.000,00 C

30/08 3525 PARTIDO G 00002622692000135

31/08/2022 0000 00000 999 S A L D O 10.000,00 C

------------------------------------------------ 
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------ 
 
 

Transação efetuada com sucesso por: JG111363 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS.
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ASSISTA
AO VIVO

Trans desabafa e afirma que
partido de Carlos Eduardo Alves
não repassa dinheiro para ela ser
candidata
  21/08/2022 12:30 

Candidata a Deputada Federal pelo PDT, a Advogada
Rochelly Potiguar foi destaque na noite deste sábado
(20), na internet, após publicar um desabafo em que
critica o PDT, partido a qual está filiada, por não
repassar recursos financeiros para ela viabilizar a
candidatura.

“Se vê muito estímulo, inclusive pelo TSE para
candidatura feminina e blá, blá, blá. Na prática eu
mulher (transexual) fica com a cara de palhaça. Na
última eleição municipal o valor das verbas chegaram
uma semana antes da eleição”, afirmou Rochelly.

“É uma vergonha, pois a campanha é feita com
recursos públicos (para evitar doações de empresas

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Cinco
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você não ir
à Europa;
confira
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é
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oficiais da
PMRN é
divulgado

Homem é
flagrado
arrombando
posto da
Polícia
Militar em
Natal

Homem é
assassinado
em via
pública no
RN



Este site usa cookies para melhorar
a experiência do usuário. Ao utilizar
o nosso site, estará a concordar
com o uso de todos os cookies.

Entendo

Pesquisar...  
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que lá na frente pedem favores) e esse dinheiro nosso
não chega para os candidatos “pequenos” trabalhar.
Eu estudei bastante, tenho capacidade para
representar o Rio Grande do Norte (RN)”, disse Rochelly.

O PDT é presidido no RN pelo candidato ao Senado
Federal, Carlos Eduardo Alves. Por outro lado,
praticamente nenhuma candidatura divulgou ter
recebido recursos até agora.

As Melhores Viagens Estão Aqui
Os Melhores Hotéis, Pacotes E Experiências E

Hurb - Hotel Urbano
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2022
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Candidata transgênero pelo PDT do RN denuncia em redes sociais
que partido não repassa fundo eleitoral e ela não pode começar a
campanha
[1] Comentários | Deixe seu comentário.

Candidata a deputada federal pelo PDT, a advogada Rochelly Potiguar está revoltada e com toda

razão. Cadê o dinheiro do partido para ela fazer campanha?

Ao Blog ela lembrou que a justiça eleitoral faz campanhas para estimular a entrada de mulheres

na política, mas não cobra a igualdade entre candidaturas de uma legenda.

Candidata transgênero, Rochelly chega a questionar se o gênero não é reconhecido.

“Se vê muito estímulo, inclusive pelo TSE para candidatura feminina e blá, blá, blá.Na prática eu

mulher (transexual) �ca com a cara de palhaça. Na última eleição municipal o valor das verbas

chegaram uma semana antes da eleição. É uma vergonha, pois a campanha é feita com recursos

públicos (para evitar doações de empresas que lá na frente pedem favores) e esse dinheiro nosso

não chega para os candidatos “pequenos” trabalhar. Eu estudei bastante, tenho capacidade para

representar o Rio Grande do Norte”, disse Rochelly, que integra uma nominata do PDT que tem

como prioridade a vice-prefeita de Natal, Aíla Ramalho, parente do presidente do partido e

candidato a senador, Carlos Eduardo.

Perguntei o que Carlos dizia sobre o assunto. “Ele está fazendo a campanha dele. Tem bandeira,

gente para trabalhar, tem tudo”.

Nesta madrugada Rochelly encaminhou ao Blog o vídeo que postou nas suas redes sociais,

mostrando a deputada Eudiane Macedo (PV) em campanha, com estrutura, e dizendo que queria

apenas ser como Eudiane.

Ter direito a fazer campanha.

20 de agosto de 2022 às 13:54
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Con�ra a postagem no Instagram de Rochelly onde ela marcou o TSE e o presidente nacional do

PDT, Carlos Lupi.

0:00 / 0:31
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CLIQUE AQUI

Uma resposta para “Candidata transgênero pelo PDT do RN denuncia em
redes sociais que partido não repassa fundo eleitoral e ela não pode
começar a campanha”

 francisco renilson apodi rn disse:

21 de agosto de 2022 às 19:21
e isso cobre e dever e igualdade de todos todas

Responder

Deixe uma resposta
O seu endereço de e-mail não será publicado.

Comentário 

Nome 

E-mail 

Site 

 Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Publicar comentário

Per�l
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Rochelly Potiguar, candidata a deputada federal do RN:
“Legislar com o povo e para o bem do povo”
Rochelly Potiguar (PDT), de 27 anos, concorre a deputada federal no Rio Grande do Norte. Mulher trans, advogada e

professora de �loso�a, ela conversou com o Gay Blog BR para o especial "Eleições 2022"

Por Deivid Pazatto  - 2 de setembro de 2022

Advogada e professora de �loso�a, Rochelly Potiguar (PDT) concorre a deputada federal

no Rio Grande do Norte. Mulher trans, ela tem 27 anos e mora em Natal (RN).

Em 2021, Rochelly, foi aprovada, em primeiro lugar, para exercer o cargo de juíza leiga em

um concurso de Foz do Iguaçu (PR). A jovem permaneceu no cargo por pouco tempo, até

chegar a conclusão que a política era seu lugar. 

Como candidata, suas propostas seguem quatro eixos principais: educação, saúde, meio

ambiente e diversidade. “[…] A minha proposta geral é ‘legislar com o povo e para o bem do

povo’, pois senti na pele e sinto a ausência de estado”, a�rma. Rochelly conversou com o

Gay Blog BR para o especial “Eleições 2022“.

Rochelly Potiguar, candidata a deputada federal pelo PDT do RN (Foto: Arquivo pessoal)

Twitter WhatsApp Telegram Facebook E-mail Mais...
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Con�ra na íntegra a entrevista com Rochelly Potiguar

GAY BLOG BR: Qual a sua formação e trajetória pro�ssional?

Rochelly Potiguar: Vixe, tenho uma vasta trajetória pro�ssional. Sou �lha de empregada

doméstica, formada em Direito pela Universidade Potiguar (UnP), advogada,  pós-graduada

em Direito Constitucional pela Damásio Educacional; licencio Filoso�a na Universidade

Federal do Rio Grande do Norte e dou aulas de Filoso�a e Direito Constitucional, mas

também já sai nas ruas para vender cartelas de bingo, vendi Natura e Avon e fui

cabelereira.

GB: O que motivou a se candidatar?

Rochelly: Primeiramente, cumpre esclarecer que após formada em Direito segui a carreira

da magistratura, queria ser juíza de Direito. Estagiei durante dois anos com um magistrado

em uma vara especí�ca da fazenda pública (tratando questões voltadas ao estado,

município, servidores públicos, professores), sentenciando, decidindo e despachando nos

processos conjuntamente com o juiz togado. 

Fiz um processo seletivo para juíza leiga em Foz do Iguaçu, no Paraná, fui aprovada em

primeiro lugar no ano 2021. Exerci a função de juíza leiga por pouco tempo, pois apesar de

ser meu grande sonho (me tornar juíza) e a realização pro�ssional, percebi que somente

atenderia quem chegasse até mim (os jurisdicionados através dos processos e eu iria

decidir, despachar e sentenciar sobre os con�itos deles ou fazerem eles chegarem a um

acordo, estava dando certo). 

No entanto, acabei percebendo que meu potencial para atender, ouvir e poder fazer pelas

pessoas era bem maior que eu estar dentro de um gabinete atendendo pessoas com �ltro

especi�co, podendo eu fazer para a sociedade como um todo. Chutei o pau da barraca e

pedi meu desligamento da nobre função de juíza.

Após as aulas de �loso�a e de ler a obra milenar Ética a Nicômaco, escrita pelo �losofo,

pós-socrático Aristóteles em homenagem ao seu �lho Nicômaco, cheguei a conclusão que

a política era o meu lugar. Me �liei ao partido político e estou ai candidata a deputada

federal pelo meu estado do Rio Grande do Norte.

GB: Quais os desa�os enfrentados ao ser uma candidatura abertamente LGBTQ+?

Rochelly: Quanto ser transexual, acredito que nem sofro tanto, pois tenho um ar de

autoridade, por ser advogada e isso assusta bastante os transfóbicos de plantão. No

entanto, pelo fato de ser mulher… Ai sim, como mulher, são inúmeras di�culdades que vai

desde tratamento (me chamam de “meu amor” e eu odeio isso), assédio pelos eleitores nas

redes sociais principalmente; o fundo partidário que é pí�o (recebi apenas 10 mil reais de

FEFC para fazer minha campanha como deputada federal e isso não paga nem o carro de

som que custa R$ 12.500,00 para 30 dias), atraso no pagamento das verbas, desigualdade
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de distribuição das verbas dentro do partido entre as próprias mulheres (umas levam mais,

já outras menos) tudo isso e muito mais desmotiva, eu quero fazer pela sociedade e não

encontro condições para fazer isso.

GB: Quais são as suas principais propostas? Há pautas exclusivamente para LGBTQ+?

Rochelly: Sim, não poderei especi�cá-las, pois ainda estou conversando com a sociedade

civil, ONGs, representações e etc, para poder lançá-las. Todavia, a minha proposta geral é

“legislar com o povo e para o bem do povo”, pois senti na pele e sinto a ausência de estado.

Como propostas especí�cas, que são doze e as dividi em três grandes áreas, cada uma

com quatro propostas especí�cas. Na educação, saúde, meio ambiente e na diversidade

LGBTQIAPN+ com quatro propostas cada. Nesta ultima, a criminalização da LGBTfobia na

Constituição Federal de 88, feita pelas mãos de legisladores, como eu, caso eleita e não

apenas por julgamento do STF.

GB: Quais medidas você acredita serem necessárias para combater a LGBTfobia?

Rochelly: Primeiramente, colocar a sociedade para pensar e estuar sobre gênero e

diversidade já é um bom começo. Pós isso, conscientizar as pessoas das violências que

elas cometem, que outras pessoas sofreram e como combater. (isso é uma técnica de

empatia utilizada na conciliação e mediação judicial, sei disso pois também fui

conciliadora por dois anos em um Juizado especial e no CEJUSC em meu estado o Rio

Grande do Norte).

GB: O que você pensa sobre o uso e políticas da PrEP?

Rochelly: Necessária, importante e salutar. No entanto precisamos investir mais em ciência

e tecnologia para que consigamos de vez uma vacina ou outro método de cura e de

imunização total do HIV. Além disso, as pessoas precisam se conscientizar mais sobre as

ISTs, pois o PrEP e o preservativo sexual são e�cazes, mas não são 100% para garantia de

evitar contaminações, que podem ser fatais.

GB: Como você avalia o governo de Bolsonaro?

Rochelly: Olha, se eu fosse fazer minha avaliação aqui, daria mais folhas que o nascimento

da tragédia de Nietzsche. Assim, avalio tal governo pela postura do próprio, que imitou os

brasileiros com falta de ar, bem como tratou tal tragédia genocida como uma “gripezinha” e

isso é inaceitável!

GB: O que você diria aos eleitores?

Rochelly: Rochelly é de origem popular, é �lha de empregada doméstica, desde 8 anos de

idade, mora na Periferia de Natal (Zona Norte). Sempre estudou em escola pública, ganhou
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Comunicar erro

uma bolsa de estudos, se formou em Direito e se tornou advogada. Você acha que ela

votaria contra o povo, tirando direitos sociais, trabalhistas e previdenciários?!

Con�ra a lista de candidaturas LGBTQIA+ de 2022 neste link.

Deivid Pazatto

Jornalista gaúcho formado na Universidade Franciscana (UFN) e Especialista em Estudos de Gênero pela Universidade

Federal de Santa Maria (UFSM)



Twitter WhatsApp Telegram Facebook E-mail Mais...
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NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) - Processo nº
0600051-16.2022.6.20.0069
 
 
 
 
 

ENCAMINHAMENTO
 

 
 
De ordem, e em obediência às Resoluções TRE/RN nº 27/2015 e Resolução TRE/RN nº 36/2019,
encaminho os presentes autos ao Juízo da 02ª Zona Eleitoral/RN.
 
Natal/RN, 6 de setembro de 2022.
 
 
 

Francisco Sinderley de Oliveira
 

Técnico Judiciário 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 002ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN
 

 
 
 
 
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) n.º 0600051-16.2022.6.20.0069 

PROCEDÊNCIA: NATAL/RN 

RELATOR: JUIZ JUSSIER BARBALHO CAMPOS 

ASSUNTO: [Cargo - Deputado Federal] 

AUTOR: ELEICAO 2022 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS DEPUTADO FEDERAL    

Advogado do(a) AUTOR: VANESSA ALINE DE FRANCA - RN17495 
 
 
 
 

 CERTIDÃO 
 
 
 

Certifico que os autos em epígrafe, cujo objeto refere-se à Propaganda Eleitoral
veiculada na TV e Rádio, foram encaminhados para este Juízo Eleitoral pela 69ª Zona Eleitoral,
com base nas Resoluções TRE/RN nº 27/2015 e nº 36/2019. 

Certifico ainda que a competência, nas Eleições Gerais, para apreciar e julgar
processos de representações, de reclamações e dos pedidos dos direitos de resposta é dos
Juízes auxiliares, designados pelos Tribunais Eleitorais, na forma do art. 2º, caput, II,
da Resolução TSE n° 23.608/2019, alterada pela Resolução TSE n° 23.672/2021.  
 
 
 

Natal/RN, 6 de setembro de 2022. 
 
 
 

Camila Layane Santos de Oliveira Cavalcanti 
Servidora da 2ª Zona Eleitoral - Natal/RN
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JUSTIÇA ELEITORAL 

 002ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 
 
 
 

  
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) Nº 0600051-16.2022.6.20.0069 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 
AUTOR: ELEICAO 2022 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS DEPUTADO FEDERAL 
Advogado do(a) AUTOR: VANESSA ALINE DE FRANCA - RN17495 
  
  
  
  
 
 
 

 DECISÃO
 

Versam os autos sobre Representação Judicial para Apuração de Distribuição do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Propaganda na Televisão e Rádio, opostos
por ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS, candidata a Deputada Federal pelo Partido
Democrata (PDT), em desfavor do PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA. 

A ação em epígrafe foi, inicialmente, peticionada perante à 69ª Zona Eleitoral, que
encaminhou  a esta 02ª Zona Eleitoral (ID 108945006), com base nas Resoluções TRE/RN nº
27/2015 e nº 36/2019.    

  
É o breve relatório. Decido. 
  
De forma objetiva, o art. 2º, II, da Resolução TSE n° 23.608/2019, alterada pela

Resolução TSE n° 23.672/2021, determina a competência, nas Eleições Gerais, para a
apreciação dos processos de representações, de reclamações e dos pedidos dos direitos de
resposta: 

  
 

Art. 2º São competentes para apreciação das representações, inclusive as do
procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 , das reclamações e
dos pedidos de direito de resposta:
 
I - nas eleições municipais, a juíza ou o juiz que exerce a jurisdição eleitoral no
município e, naqueles com mais de uma zona eleitoral, as juízas ou os juízes
eleitorais designadas(os) pelos respectivos tribunais regionais eleitorais até 19 de
dezembro do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 2º) ;
 
II - nas demais, as juízas ou juízes auxiliares, que deverão ser
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designadas(os) pelos tribunais eleitorais dentre suas (seus) integrantes
substitutas(os), em número de 3 (três), até o dia 19 de dezembro do ano
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 3º) .
 

  
  
Tendo em vista, portanto, a incompetência deste juízo para o processamento do

feito, DETERMINO a remessa dos autos aos juízes auxiliares designados pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte, competentes para apreciação deste feito. 

  
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Natal, 06 de Setembro de 2022. 
  

Jussier Barbalho Campos 
Juiz da 02ªZona Eleitoral   
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JUSTIÇA ELEITORAL 

 002ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 
 
 
 

  
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) Nº 0600051-16.2022.6.20.0069 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 
AUTOR: ELEICAO 2022 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS DEPUTADO FEDERAL 
Advogado do(a) AUTOR: VANESSA ALINE DE FRANCA - RN17495 
  
  
  
  
 
 
 

 DECISÃO
 

Versam os autos sobre Representação Judicial para Apuração de Distribuição do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Propaganda na Televisão e Rádio, opostos
por ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS, candidata a Deputada Federal pelo Partido
Democrata (PDT), em desfavor do PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA. 

A ação em epígrafe foi, inicialmente, peticionada perante à 69ª Zona Eleitoral, que
encaminhou  a esta 02ª Zona Eleitoral (ID 108945006), com base nas Resoluções TRE/RN nº
27/2015 e nº 36/2019.    

  
É o breve relatório. Decido. 
  
De forma objetiva, o art. 2º, II, da Resolução TSE n° 23.608/2019, alterada pela

Resolução TSE n° 23.672/2021, determina a competência, nas Eleições Gerais, para a
apreciação dos processos de representações, de reclamações e dos pedidos dos direitos de
resposta: 

  
 

Art. 2º São competentes para apreciação das representações, inclusive as do
procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 , das reclamações e
dos pedidos de direito de resposta:
 
I - nas eleições municipais, a juíza ou o juiz que exerce a jurisdição eleitoral no
município e, naqueles com mais de uma zona eleitoral, as juízas ou os juízes
eleitorais designadas(os) pelos respectivos tribunais regionais eleitorais até 19 de
dezembro do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 2º) ;
 
II - nas demais, as juízas ou juízes auxiliares, que deverão ser
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designadas(os) pelos tribunais eleitorais dentre suas (seus) integrantes
substitutas(os), em número de 3 (três), até o dia 19 de dezembro do ano
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 3º) .
 

  
  
Tendo em vista, portanto, a incompetência deste juízo para o processamento do

feito, DETERMINO a remessa dos autos aos juízes auxiliares designados pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte, competentes para apreciação deste feito. 

  
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Natal, 06 de Setembro de 2022. 
  

Jussier Barbalho Campos 
Juiz da 02ªZona Eleitoral   
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NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) n.º 0600051-
16.2022.6.20.0069 
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN 
RELATOR: JUIZ JUSSIER BARBALHO CAMPOS 
AUTOR: ELEICAO 2022 ROCHELLY ELEONORA SILVA DE BARROS DEPUTADO FEDERAL 
  
Advogado do(a) AUTOR: VANESSA ALINE DE FRANCA - RN17495 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CERTIDÃO 
 
 
 

Certifico que a Decisão de ID 108949259 foi publicada em Mural Eletrônico em 06
de setembro de 2022. Certifico ainda que, em cumprimento à determinação judicial, procedi à
remessa do feito ao Tribunal Regional Eleitoral.   
 
 
 

NATAL/RN, 6 de setembro de 2022
 

 
 

ERICA FERREIRA MACIEL 
Servidora da 02 ª Zona Eleitoral - Natal/RN
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

 
 
 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VERIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
 

 
 
 
REPRESENTAÇÃO (11541) - 0600051-16.2022.6.20.0069 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE 
RELATOR(A): TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
 
 
 
CERTIFICO que, em 06/09/2022 14:23:56, o processo 0600051-16.2022.6.20.0069 foi distribuído,
 por sorteio, à Exma. Juíza Auxiliar do TRE/RN, TICIANA MARIA DELGADO NOBRE, nos termos
da Resolução TRE/RN n.º 22/2018.
 
CERTIFICO ainda que foram verificados os dados de autuação e/ou procedida alterações no(s)
seguinte(s) campo(s):
 
- Inclusão do assunto DIREITO ELEITORAL (11428) | Eleições (11583) | Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral (11652) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito (11669) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Distribuição de Tempo de
Propaganda (11670);
 
- Alteração da parte "representante", passando a constar o CPF da parte, ao invés do CNPJ de
campanha;
 
- Inclusão, no polo passivo, na qualidade de "representado", do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA;
 
- Inclusão, na aba "características do processo", da prioridade "com pedido de liminar";
 
- Conferência/Inclusão do advogado constante na procuração de ID n.º 10760768.
 
CERTIFICO, por fim, considerando os pedidos formulados em caráter de urgência na inicial de ID
n.º 10760767, faço conclusão dos autos ao relator sorteado.
 

 
 

Natal, 6 de setembro de 2022. 
 

SHEILA MAYRA DE ARAUJO LINS MELO
 

Seção de Autuação e Distribuição - SAD/CGPP/SJ
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