DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Ano 2018, Número 102

Divulgação: sexta-feira, 8 de junho de 2018

Publicação: segunda-feira, 11 de junho de 2018

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima
Presidente
Desembargador Diógenes Barreto
Vice-Presidente e Corregedor
Rubens Lisbôa Maciel Filho
Diretor-Geral
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Gestão da Informação
Fone/Fax: (79) 3209-8675
dje@tre-se.jus.br

Sumário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE ..................................................................................................................................................2
Atos da Presidência................................................................................................................................................................................................2
Portaria ...............................................................................................................................................................................................................2
Atos da Diretoria Geral ...........................................................................................................................................................................................3
Portaria ...............................................................................................................................................................................................................3
Atos da Secretaria Judiciária..................................................................................................................................................................................3
Edital ...................................................................................................................................................................................................................3
Acórdão...............................................................................................................................................................................................................3
Despacho............................................................................................................................................................................................................6
Decisão Monocrática ..........................................................................................................................................................................................6
CORREGEDORIA ELEITORAL.................................................................................................................................................................................7
Atos do Corregedor ................................................................................................................................................................................................7
Editais .................................................................................................................................................................................................................7
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL ...........................................................................................................................................................12
ZONAS ELEITORAIS...............................................................................................................................................................................................12
12ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................12
Sentença...........................................................................................................................................................................................................12
Edital .................................................................................................................................................................................................................15
13ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................16
Edital .................................................................................................................................................................................................................16
16ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................16
Sentença...........................................................................................................................................................................................................16
Edital .................................................................................................................................................................................................................22
Portaria .............................................................................................................................................................................................................22
19ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................23
Sentença...........................................................................................................................................................................................................23
Edital .................................................................................................................................................................................................................24
24ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................25
Edital .................................................................................................................................................................................................................25
28ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................26
Sentença...........................................................................................................................................................................................................26
35ª Zona Eleitoral .................................................................................................................................................................................................27
Sentença...........................................................................................................................................................................................................27
Despacho..........................................................................................................................................................................................................31
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO ..................................................................................................................................33
Atos da Secretaria Judiciária................................................................................................................................................................................33
Edital .................................................................................................................................................................................................................33
Intimação ..........................................................................................................................................................................................................33

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-se.jus.br

Ano 2018, Número 102

Aracaju, segunda-feira, 11 de junho de 2018

Página 2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA CONJUNTA 2/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu
Lima, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso XIV, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal e o CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, Des. Diógenes Barreto, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo art. 37, inciso XXIV, também, do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira de Futebol na edição dos Jogos da Copa do Mundo –
2018, evento que, notoriamente, concentra as atenções dos brasileiros;
CONSIDERANDO os normativos anteriores editados por este Regional, relativos ao expediente forense em
eventos análogos, tais como as Copas do Mundo de 2014, bem como as medidas que vêm sendo tomadas,
atualmente, por outros Tribunais;
CONSIDERANDO a necessidade de planejamento das atividades desempenhadas no âmbito desta Justiça
Especializada em face da possibilidade de avanço da seleção brasileira às fases finais do campeonato;
RESOLVEM:
Art. 1º Não haverá expediente na Secretaria do Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do Estado nos dias
programados dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2018 que se iniciarem até as 13
horas;
Art. 2º Os prazos que iniciarem e vencerem nos dias de que trata o artigo anterior ficarão prorrogados para o
primeiro dia útil subsequente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA PRESIDENTE
DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR
PORTARIA 440/2018, DE 7/6/18
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE
ABREU LIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso XVII, do Regimento Interno;
Considerando o Relatório de Designação Mensal da Corregedoria Geral de Justiça (0538066), a Tabela de Juízes
Substitutos (0538069), o Ofício nº 2397/18 (0537575), da 21ª ZE, e a Tabela de Substituição Automática da
Corregedoria Geral de Justiça do Provimento 2, de 3/9/14;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. MANOEL COSTA NETO, Juiz Titular da 1ª Vara Cível de São Cristóvão, para
exercer as funções de Juiz Eleitoral Substituto da 21ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo município, no período de
1º a 6/6/18, e o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE, Juiz Titular da Vara Criminal de São
Cristóvão, para exercer as funções de Juiz Eleitoral Substituto da 21ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo município,
no período de 7 a 30/6/18, em virtude do afastamento do Juiz Titular, Paulo Marcelo Silva Ledo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º/6/18.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente
PORTARIA 444/2018, DE 8/6/18
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE
ABREU LIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso XVII, do Regimento Interno;
Considerando a Portaria 460_2018_GP3 (0538576), do Tribunal de Justiça de Sergipe, e o demonstrativo de
substituição mensal da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Sergipe (0538575);
Considerando a Tabela de Substituição Automática da Corregedoria Geral de Justiça do Provimento 2, de 3/9/14;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a Exma. Sra. Dra. KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA, Juíza Eleitoral da 35ª
Zona, sediada em Umbaúba, para exercer as funções de Juíza Eleitoral Substituta da 30ª Zona Eleitoral, sediada
em Cristinápolis, no dia 21/6/18, em virtude do afastamento do Juiz Titular, José Marcelo Barreto Pimenta.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente
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Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 439/2018, DE 7/6/18
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0533266;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora GILVACY DO NASCIMENTO SOARES, requisitada, matrícula
309R499, da 13ª Zona Eleitoral, com sede em Laranjeiras/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no dia 25/5/18, em substituição a CAROLINE
VALERIANO DAMASCENA, em virtude de participação da titular na palestra da "Semana da Saúde" e da
impossibilidade de substituição pelo assistente no referido dia, conforme justificativa apresentada no Formulário de
Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 25/5/18.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 285, parágrafo único do Código de Processo c/c art. 101, § 13 do
Regimento Interno do TRE-SE, damos ciência aos interessados que em 07/06/2018 foram
distribuídos/redistribuídos no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos e no Sistema PJe, os
feitos relacionados no hiperlink abaixo:
http://apps.tre-se.jus.br/sadJudSadp/distribuicao/sessao.do?action=listarDistribuicao&data=07/06/2018
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 08 de junho de 2018.
MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
Acórdão
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 05/06/2018 ÀS 15:00
RECURSO ELEITORAL 415-14.2016.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
RELATORA: JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
RECORRENTE: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO NA
ORIGEM. OMISSÃO DE REGISTRO DE DESPESA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A conversão do feito em diligência, oportunizando ao Posto de Combustíveis prestar os devidos
esclarecimentos a respeito de nota fiscal questionada pelo recorrente, afasta a alegação de cerceamento de
defesa.
2. No caso, restou configurada a omissão no registro de despesa, irregularidade considerada grave, na medida em
que, notificado o Posto de Combustíveis, este confirmou a emissão da nota fiscal de aquisição de combustível pelo
candidato, ora recorrente.
3. Não há como se aplicar, na hipótese, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão da gravidade
da falha detectada, que compromete a lisura do balanço contábil, além da relevância do percentual do valor
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envolvido em relação ao total arrecadado e de não ser possível afirmar a ausência de má-fé do prestador de
contas.
4. Recurso conhecido e improvido.
RECURSO ELEITORAL 431-65.2016.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
RELATORA: JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO NA
ORIGEM. OMISSÃO DE REGISTRO DE DESPESA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A conversão do feito em diligência, oportunizando ao Posto de Combustíveis prestar os devidos
esclarecimentos a respeito de nota fiscal questionada pelo recorrente, afasta a alegação de cerceamento de
defesa.
2. No caso, restou configurada a omissão no registro de despesa, irregularidade considerada grave, na medida em
que, notificado o Posto de Combustíveis, este confirmou a emissão da nota fiscal de aquisição de combustível pelo
candidato, ora recorrente.
3. Não há como se aplicar, na hipótese, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão da gravidade
da falha detectada, que compromete a lisura do balanço contábil, além da relevância do percentual do valor
envolvido em relação ao total arrecadado e de não ser possível afirmar a ausência de má-fé do prestador de
contas.
4. Recurso conhecido e improvido.
RECURSO ELEITORAL 408-22.2016.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
RELATORA: JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: NAIARA DE JESUS BONFIM
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
EMENTA: INEXISTÊNCIA. PARECER TÉCNICO. INTIMAÇÃO DO CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NÃO CONTABILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS ELEITORAIS. ART. 26 DA LEI Nº 9.504/97.
ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. IRREGULARIDADE GRAVES. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. FALHA QUE ALCANÇA PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não é obrigatória a conversão do rito simplificado em ordinário, cabendo apenas tal conversão quando não for
possível o magistrado eleitoral julgar o feito com base nos elementos probatórios existentes nos autos.
Precedentes.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado ao candidato a manifestação nos
termos do § 3º do art. 59 da Resolução TSE nº 23.463/15.
3. Quaisquer despesas são considerados gastos eleitorais, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.504/97, estando
sujeitos ao devido registro na prestação de contas da campanha, de modo que tais omissões, em tese, são
suficientes à desaprovação da prestação de contas.
4. Inaplicabilidade, na espécie, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a
omissão de gastos constitui irregularidade grave, comprometendo a regularidade da contas apresentadas, além de
obstar a ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Ademais, o montante omitido alcança percentual significativo no
contexto geral, comprometendo, a confiabilidade das contas apresentadas, de maneira a gerar sua desaprovação.
5. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO ELEITORAL 428-13.2016.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
RELATORA: JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS REIS
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
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VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
EMENTA: INEXISTÊNCIA. PARECER TÉCNICO. INTIMAÇÃO DO CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NÃO CONTABILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS ELEITORAIS. ART. 26 DA LEI Nº 9.504/97.
ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. IRREGULARIDADE GRAVES. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. FALHA QUE ALCANÇA PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não é obrigatória a conversão do rito simplificado em ordinário, cabendo apenas tal conversão quando não for
possível o magistrado eleitoral julgar o feito com base nos elementos probatórios existentes nos autos.
Precedentes.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado ao candidato a manifestação nos
termos do § 3º do art. 59 da Resolução TSE nº 23.463/15.
3. Quaisquer despesas são considerados gastos eleitorais, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.504/97, estando
sujeitos ao devido registro na prestação de contas da campanha, de modo que tais omissões, em tese, são
suficientes à desaprovação da prestação de contas.
4. Inaplicabilidade, na espécie, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a
omissão de gastos constitui irregularidade grave, comprometendo a regularidade da contas apresentadas, além de
obstar a ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Ademais, o montante omitido alcança percentual significativo no
contexto geral, comprometendo, a confiabilidade das contas apresentadas, de maneira a gerar sua desaprovação.
5. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO ELEITORAL 438-57.2016.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
RELATORA: JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: SANDRA FERREIRA SANTOS
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
EMENTA: INEXISTÊNCIA. PARECER TÉCNICO. INTIMAÇÃO DO CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NÃO CONTABILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS ELEITORAIS. ART. 26 DA LEI Nº 9.504/97.
ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. IRREGULARIDADE GRAVES. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. FALHA QUE ALCANÇA PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não é obrigatória a conversão do rito simplificado em ordinário, cabendo apenas tal conversão quando não for
possível o magistrado eleitoral julgar o feito com base nos elementos probatórios existentes nos autos.
Precedentes.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado ao candidato a manifestação nos
termos do § 3º do art. 59 da Resolução TSE nº 23.463/15.
3. Quaisquer despesas são considerados gastos eleitorais, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.504/97, estando
sujeitos ao devido registro na prestação de contas da campanha, de modo que tais omissões, em tese, são
suficientes à desaprovação da prestação de contas.
4. Inaplicabilidade, na espécie, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a
omissão de gastos constitui irregularidade grave, comprometendo a regularidade da contas apresentadas, além de
obstar a ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Ademais, o montante omitido alcança percentual significativo no
contexto geral, comprometendo, a confiabilidade das contas apresentadas, de maneira a gerar sua desaprovação.
5. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO ELEITORAL 399-60.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
RELATORA: JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADO: BRUNO NOVAES ROSA - OAB: 3556/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO. FACULDADE CONFERIDA AO
MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PARECER TÉCNICO. INTIMAÇÃO DO
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CANTADOR. ERRO FORMAL. INVIABILIDADE DA AÇÃO
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FISCALIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não é obrigatória a conversão do rito simplificado em ordinário, cabendo apenas tal conversão quando não for
possível o magistrado eleitoral julgar o feito com base nos elementos probatórios existentes nos autos.
Precedentes.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado ao candidato a manifestação nos
termos do § 3º do art. 59 da Resolução TSE nº 23.463/15.
3. A ausência de assinatura do contador no extrato final da prestação de contas constitui falha meramente formal,
não inviabilizando a ação fiscalizatória desta Justiça Especializada acerca das despesas incorridas e das receitas
auferidas pelo candidato no decorrer de sua campanha eleitoral.
4. Recurso conhecido e provido.
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 115-60.2016.6.25.0000 - DEFERE JUNTADA DE PETIÇÃO
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): JOSÉ EDIVAN DO AMORIM
INTERESSADO(A): JOSÉ HUNALDO SANTOS DA MOTA
INTERESSADO(A): HAROLDO JOSÉ DA SILVA QUINTINO
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO) - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Ano 2015.
DESPACHO/DECISÃO:
Defiro a juntada da petição e documentos protocolados em 06/06/2018 sob o nº 1.617/2018, contendo 5 (cinco)
folhas.
Em consequência, resta prejudicada a análise do pedido formulado na fl. 485.
Publique-se.
Aracaju(SE), 07 de junho de 2018.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RELATOR
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Decisão Monocrática
PRESTAÇÃO DE CONTAS 78-67.2015.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Fausto Goes Leite Júnior - OAB: 2525/SE
ADVOGADO: Marlton de Souza Carvalho - OAB: 6728/SE
INTERESSADO(A): JONY MARCOS DE SOUZA ARAÚJO
ADVOGADO: Fausto Goes Leite Junior - OAB: 2525/SE
ADVOGADO: Marlton de Souza Carvalho - OAB: 6728/SE
INTERESSADO(A): HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO: Fausto Goes Leite Junior - OAB: 2525/SE
ADVOGADO: Marlton de Souza Carvalho - OAB: 6728/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO) - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO
DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2014.
DESPACHO/DECISÃO:
Este Tribunal, em decisão consubstanciada no Acórdão nº 460/2017 (fls. 203/207), julgou desaprovada a
prestação de contas do PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, Diretório Regional em Sergipe, referente
ao exercício financeiro de 2014, determinando à agremiação o recolhimento ao erário da quantia, devidamente
corrigida, de R$ 30.430,00 (trinta mil, quatrocentos e trinta reais), cuja origem não restou identificada, bem como
de R$ 8.924,27 (oito mil, novecentos e vinte e quatro reais, vinte e sete centavos), decorrente de recursos do
Fundo Partidário com irregularidade na utilização, totalizando R$ 39.354,27 (trinta e nove mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais, vinte e sete centavos).
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Além disto, foi determinada a suspensão do repasses de cotas do Fundo Partidário ao referido partido, enquanto
não esclarecida a origem daquele valor de R$ 30.430,00 (trinta mil, quatrocentos e trinta reais), permanecendo a
suspensão por mais 01 (um) mês, após feito o devido esclarecimento.
A fim de regularizar a situação, o partido político colacionou aos autos os documentos de fls. 215/320; fls. 327/463
e fls.467/477. A seção contábil deste TRE apresentou parecer final de fl. 479.
Pois bem. Conforme previsão expressa no § 1º e inc. I do § 3º do art. 65 da Resolução TSE nº 23.464/2015, as
presentes contas se submetem, quanto à matéria, ao que estabelece a Resolução TSE nº 21.841/2004.
Na hipótese, como foi mencionado, o partido político interessado não comprovou a origem da quantia de R$
30.430,00 (trinta mil, quatrocentos e trinta reais), valor que deve ser recolhido ao erário, a teor do disposto no art.
6º da Res. TSE nº 21.841/2004, verbis:
Art. 6º Os recursos oriundos de fonte não identificada não podem ser utilizados e, após julgados todos os recursos
referentes à prestação de contas do partido, devem ser recolhidos ao Fundo Partidário e distribuídos aos partidos
políticos de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I e II do art. 41 da Lei nº 9.096/95.
Ademais, foi constada irregularidade na utilização de recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 8.924,27 (oito
mil, novecentos e vinte e quatro reais, vinte e sete centavos), de modo que esta quantia também deverá ser
recolhida ao erário, como dispõe o art. 34 da Res. TSE nº 21.841/2004, verbis:
Art. 34. Diante da omissão no dever de prestar contas ou de irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, o juiz eleitoral ou o presidente do Tribunal Eleitoral, conforme o caso, por meio de notificação, assinará
prazo improrrogável de 60 dias, a contar do trânsito em julgado da decisão que considerou as contas
desaprovadas ou não prestadas, para que o partido providencie o recolhimento integral ao erário dos valores
referentes ao Fundo Partidário dos quais não tenha prestado contas ou do montante cuja aplicação tenha sido
julgada irregular.
Ocorre que havendo utilização de recursos de origem não identificada impõe-se ao grêmio partidário, ainda, a
suspensão, com perda, de repasses de cotas do Fundo Partidário, até que esclarecimentos sejam apresentados e
aceitos pela Justiça Eleitoral. É o que dispõe o art. 28 da Res. TSE nº 21.841/2004. Confira-se:
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 n? 9.096/95, art. 36)
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art36>:
I - no caso de utilização de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso, com perda, o
recebimento de novas cotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral;
No caso, examinados todos os documentos apresentados pelo partido político, a seção contábil deste TRE, por
meio da Informação nº 51/2018 (fl. 479), concluiu como esclarecidos os recursos recebidos e utilizados no valor de
R$ 30.430,00 (trinta mil, quatrocentos e trinta reais).
Sendo assim, determino que, após cumprimento de mais 01 (um) mês de suspensão, como ficou decidido no
Acórdão nº 460/2017, seja restabelecido o repasse de cotas do Fundo Partidário ao PRB - PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO, Diretório Regional em Sergipe.
Ciência aos interessados, através de advogado(s) constituído(s), bem como ao MPE.
Aracaju, 07 de junho de 2018
DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
JUÍZA Relatora
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
CORREGEDORIA ELEITORAL
Atos do Corregedor
Editais
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600108-48.2018.6.25.0000
O Corregedor Regional Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da
Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem
conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas em COINCIDÊNCIA
BIOMÉTRICA, em razão da realização de batimento pelo Tribunal Superior Eleitoral.
NOME
ADILSON LAURINDO DOS SANTOS
ADILSON LAURINDO DOS SANTOS
PAULO LAURINDO DOS SANTOS FILHO

INSCRIÇÃO ELEITORAL
0110 0498 2135
0281 8022 2143
0255 0441 2100

ZONA ELEITORAL
01ª ZE/SE
01ª ZE/SE
02ª ZE/SE

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-se.jus.br

Ano 2018, Número 102

Aracaju, segunda-feira, 11 de junho de 2018

Página 8

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 21 de
maio de 2018. Eu, Glória Grazielle da Costa, Técnico Judiciário, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600159-59.2018.6.25.0000
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOGRÁFICA/DUPLICIDADE (2DSE1802592285), em razão da realização de batimento pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
NOME
EDUARDO SILVA RODRIGUES
EDUARDO SILVA RODRIGUES

INSCRIÇÃO ELEITORAL/REGISTRO
028500662100
001657223000

ORIGEM
15ª ZE (RAE)
BPSDP

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600167-36.2018.6.25.0000
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA (2PBIOSE1700154125), em razão da realização de batimento pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
NOME
LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA
MARIA APARECIDA RODRIGUES

INSCRIÇÃO ELEITORAL
027594182119
027311472135
027218822119

ZONA ELEITORAL
2ª ZE
2ª ZE
34ª ZE

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600172-58.2018.6.25.0000
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA (2PBIOSE1400004300), em razão da realização de batimento pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
NOME
DANIEL PINTO DE OLIVEIRA
JOAO PAULO REIS
DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
CARLOS DANIEL OLIVEIRA PINTO
DANIEL OLIVEIRA PINTO

INSCRIÇÃO ELEITORAL
0246 3300 2135
0266 7864 2100
0270 0813 2143
0271 2624 2127
0274 6724 2143

ZONA ELEITORAL
4ª ZE
27ª ZE
27ª ZE
12ª ZE
27ª ZE

SITUAÇÃO
REGULAR
CANCELADA
CANCELADA
REGULAR
CANCELADA
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Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600173-43.2018.6.25.0000
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA (2PBIOSE1500154222), em razão da realização de batimento pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
NOME
ALEXANDRE NASCIMENTO DE ALMEIDA
ALEXANDRE ALMEIDA NASCIMENTO
ALEXANDRE ALMEIDA

INSCRIÇÃO ELEITORAL
015011222143
027150682127
028232672143

ZONA ELEITORAL
27ª ZE/SE
22ª ZE/SE
34ª ZE/SE

SITUAÇÃO
REGULAR
REGULAR
REGULAR

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600174-28.2018.6.25.0000
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA (2PBIOSE1416374077), em razão da realização de batimento pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
NOME
WILSON MOURA SANTOS
JOSE WILSON DOS SANTOS
JOSE WILSON SANTOS

INSCRIÇÃO ELEITORAL
020835202151
026705632100
028423482186

ZONA ELEITORAL
21ª ZE
34ª ZE
30ª ZE

SITUAÇÃO
REGULAR
CANCELADO
REGULAR

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600175-13.2018.6.25.0000
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA (2PBIOSE1600152780), em razão da realização de batimento pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
NOME
JOSE ELCIO DOS SANTOS

INSCRIÇÃO ELEITORAL
012176562178

ZONA ELEITORAL
30ª ZE

SITUAÇÃO
REGULAR
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04ª ZE
12ª ZE
09ª ZE

REGULAR
CANCELADO
REGULAR

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600178-65.2018.6.25.0000
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA (2PBIOSE1700154341), em razão da realização de batimento pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
NOME
WALTER VIEIRA SOLEDADE JUNIOR
RONALDO MARQUES DE SOUZA
JORGE LUIZ DOS SANTOS

INSCRIÇÃO ELEITORAL
017581272135
028006442151
028230882143

ZONA ELEITORAL
02ª ZE/SE
21ª ZE/SE
34ª ZE/SE

SITUAÇÃO
REGULAR
REGULAR
REGULAR

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600186-42.2018.6.25.0000
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOGRÁFICA/DUPLICIDADE (2DSE1802594243), em razão da realização de batimento pelo
Tribunal Superior Eleitoral através do Sistema ELO.
NOME
WANDERLEY DE OLIVEIRA SANT´ANA SANTOS
WANDERLEY DE OLIVEIRA SANTANA SANTOS

INSCRIÇÃO ELEITORAL
028784742100
001412193000

ORIGEM
34ª ZE/SE (RAE)
BPSD

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600187-27.2018.6.25.0000
INTERESSADO(S): JADSON DA HORA SANTOS
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOGRÁFICA/DUPLICIDADE (2DSE1802594243), em razão da realização de batimento pelo
Tribunal Superior Eleitoral através do sistema ELO.
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INSCRIÇÃO ELEITORAL
028855012194
001216332000

ORIGEM
14ª ZE/SE (RAE)
BPSD

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600189-94.2018.6.25.0000
INTERESSADO(S): DANIEL PINTO DE OLIVEIRA, JOAO PAULO REIS, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PINTO,
DANIEL OLIVEIRA PINTO, PAULO DANIEL PINTO
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA (2PBIOSE1700153403), em razão da realização de batimento pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
NOME

INSCRIÇÃO ELEITORAL

DANIEL PINTO DE OLIVEIRA

0246 3300 2135

ZONA
ELEITORAL
2ª ZE

JOAO PAULO REIS

0266 7864 2100

27ª ZE

CARLOS DANIEL OLIVEIRA PINTO

0271 2624 2127

12ª ZE

DANIEL OLIVEIRA PINTO

027467242143

27ª ZE

PAULO DANIEL PINTO

027641582194

02ª ZE

SITUAÇÃO
REGULAR
CANCELADO (PROC
6/16/CRE - PROT
6642/2016 - OF 36916- SEI 00084146420166258200)
REGULAR
CANCELADO (PROC
6/16/CRE - PROT
6642/2016 - OF 36916- SEI 00084146420166258200
REGULAR

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EDITAL - COINCIDÊNCIA Nº 0600190-79.2018.6.25.0000
COINCIDÊNCIA Nº 0600190-79.2018.6.25.0000
INTERESSADO(S): JOSE FABIO DOS SANTOS JUNIOR, DANIEL PINTO DE OLIVEIRA, JOAO PAULO REIS,
CARLOS DANIEL OLIVEIRA PINTO, DANIEL OLIVEIRA PINTO
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador DIÓGENES BARRETO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 35 c/c o §2º do artigo 41, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER, a todos quantos virem o
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que, as inscrições eleitorais abaixo relacionadas foram agrupadas
em COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA (2PBIOSE1700153779), em razão da realização de batimento pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
NOME

INSCRIÇÃO ELEITORAL

DANIEL PINTO DE OLIVEIRA

0246 3300 2135

ZONA
ELEITORAL
4ª ZE

SITUAÇÃO
REGULAR
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JOAO PAULO REIS

0266 7864 2100

27ª ZE/SE

CARLOS DANIEL OLIVEIRA PINTO

0271 2624 2127

12ª ZE

DANIEL OLIVEIRA PINTO

027467242143

27ª ZE

JOSE FABIO DOS SANTOS JUNIOR

027657372100

02ª ZE

CANCELADO (PROC
6/16/CRE - PROT
6642/2016 - OF 369-16SEI 00084146420166258200)
REGULAR
CANCELADO (PROC
6/16/CRE - PROT
6642/2016 - OF 369-16SEI 00084146420166258200)
REGULAR

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Corregedor Regional Eleitoral expedir o
presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Aracaju, em 6 de
junho de 2018. Eu, MICHELINE BARBOZA DE DEUS, Chefe de Seção, digitei o presente, que vai assinado pelo
Corregedor Regional Eleitoral.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
12ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20-57.2017.6.25.0012
Interessado(a): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (Lagarto-SE)
Interessado(a): JERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS NETO - Presidente
Interessado(a): JUAREZ LIMA DOS SANTOS - Tesoureiro
Advogado(a): LAERTE PEREIRA FONSECA – OAB/SE Nº 6779/SE
NAIANE SANTOS CARVALHO DÓRIA – OAB/SE Nº 7569
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - PMDB (Lagarto-SE), referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada tempestivamente e
registradas sob o protocolo nº 7.185/2017 (fls. 02/92).
À fl. 95, o Cartório Eleitoral publicou, por meio de edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do
Exercício do partido em epígrafe, dando ciência da apresentação das contas e fixando prazo para sua
impugnação, que transcorreu in albis (fl. 149).
Foi apresentado exame preliminar (fls. 151/152), após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade
Técnica, que concluiu pela necessidade de esclarecimentos ou apresentação de documentos complementares.
Após devidamente intimado (fls. 153/154), o órgão partidário deixou transcorrer in albis o prazo para sanear as
falhas, apresentar os documentos faltantes, complementar os dados e/ou manifestar-se acerca do exame
preliminar da unidade técnica (fl. 155).
Às fls. 156/158, a Unidade Técnica apresentou relatório de exame da prestação de contas que concluiu pela
necessidade de esclarecimentos ou apresentação de documentos complementares.
Devidamente intimado (fls. 159/160), o órgão partidário deixou transcorrer in albis o prazo para sanear as falhas,
apresentar os documentos faltantes, complementar os dados e/ou manifestar-se acerca do relatório de exame da
prestação de contas da unidade técnica (fl. 162).
Mediante parecer técnico conclusivo, acostado às fls. 163, a Unidade Técnica opinou pela desaprovação das
contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, às fls. 165.
Foram promovidas as citações do órgão partidário e seus responsáveis, para apresentarem defesa e/ou
requererem produção de provas (fls. 167, 169/170).
O órgão partidário e seus responsáveis acostaram novos documentos (fls. 171/187).
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A juntada de novos documentos foi deferida. Contudo, o pedido de designação de audiência foi indeferido, por ser
inútil e meramente protelatório 9fls. 188 e 193).
Os novos documentos foram analisados e mediante novo parecer técnico conclusivo, acostado às fls. 191, a
Unidade Técnica opinou pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS em virtude do Partido: não ter apresentado os
extratos bancários de Janeiro/16 a Julho/16 da Conta Bancária n.º 32.523-0 – Banco do Nordeste; não ter
apresentado os extratos bancários de Janeiro/16 a Julho/16 da Conta Bancária n.º 03/104.069-6 – Banese; não
ter apresentado os extratos bancários de Janeiro/16 a Julho/16 da Conta Bancária n.º 03/104.068-8 – Banese; ter
apresentado o Demonstrativo de recursos recebidos e distribuídos do Fundo partidário sem movimento, o que
diverge da certidão às fl. 150 em que consta a informação de que o partido recebeu R$ 20.000,00 referente a
recursos do fundo partidário; ter apresentado a Relação de contas bancárias abertas sem constar a indicação de
todas as contas existentes e ter apresentado os Livros Diário e Razão sem estarem assinados pelo tesoureiro do
partido.
Novamente instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS,
às fls. 198, acompanhando, assim, o novo parecer conclusivo proferido pela Unidade Técnica.
É o relatório. Passo a decidir.
Como sabido, a partir de comando emanado da própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
art. 17, III, é dever dos partidos políticos prestar contas, atribuindo-se à Justiça Eleitoral a função de exercer a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se elas
refletem adequadamente sua real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados (art. 34 da Lei
nº 9.096/95, a partir da redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
A Resolução n.º 23.464/2015, que trata das finanças e da contabilidade dos partidos políticos, a seu turno, dispõe
que:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao
órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas
Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
III – relação das contas bancárias abertas;
(...)
V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas
prestadas, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando
todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de extratos provisórios ou sem validade
legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira;
In casu, extrai-se dos autos falhas e omissões não supridas pelo prestador, verificadas pelo novo Parecer Técnico
Conclusivo, a exemplo da não apresentação dos extratos bancários de Janeiro/16 a Julho/16 da Conta Bancária
n.º 32.523-0 – Banco do Nordeste; da não apresentação dos extratos bancários de Janeiro/16 a Julho/16 da
Conta Bancária n.º 03/104.069-6 – Banese; além de ter apresentado o Demonstrativo de recursos recebidos e
distribuídos do Fundo partidário sem movimento, o que diverge da certidão às fl. 150 em que consta a informação
de que o partido recebeu R$ 20.000,00 referente a recursos do fundo partidário e de ter apresentado os Livros
Diário e Razão sem estarem assinados pelo tesoureiro do partido.
De fato, observa-se que a agremiação partidária não atendeu a contento a determinação da Resolução que
disciplina a prestação de contas, pois somente apresentou extratos bancários parciais. Não há nos autos a
movimentação financeira dos meses de janeiro/16 a julho/16 de todas as contas bancárias do grêmio partidário em
tela e, para que esta Justiça Especializada possa verificar a confiabilidade das contas, é necessário que todos os
elementos exigidos pela norma de regência estejam presentes.
O processo de prestação de contas ostenta uma natureza bifronte. No primeiro momento, a Unidade Técnica
avalia com o rigor técnico o preenchimento ou não dos requisitos exigidos pelas normas contábeis inscritas nos
regulamentos. Em momento posterior, cabe ao Juízo, perito peritorum, apreciando juridicamente, ponderar sobre a
incidência da proporcionalidade. Porém, nestes autos, a omissão do prestador de contas configura-se
irregularidade que compromete a análise da contabilidade partidária.
Nesse sentido, cabe transcrever julgados do TSE e do TRE/SE:
"A ausência de extratos bancários consubstancia vício que traz como consequência a rejeição das contas." (Respe
21973, rel. min. LUIZ FUX, DJE 25.10.2016). No mesmo sentido: AgRg em AI 49632, rel. min. HENRIQUE NEVES
DA SILVA, j.13.10.2014) "ainda que não haja despesas e receitar a serem comprovadas, persiste o dever de o
partido, em sua prestação de contas, fazê-la acompanhar de todos os documentos elencados na norma eleitoral"
(TRESE, RE 563-37, Acórdão 311/2017, rel. Juíza DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA, DJE 16.08.2017). No
mesmo sentido: TRESE, RE 461-15, rel. Juíza DENIZE BARROS FIGUEIREDO, j. 13.02.2017; TRESE, RE 35070, rel. Juíza GARDÊNIA CARMELO PRADO, Acórdão 90/2013, j; 19.03.2013.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (Lagarto-SE), referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art.
46, III, “a” e "b" , da Resolução TSE nº 23.464/2015, porquanto os documentos e informações de que trata o art. 29
desta resolução foram apresentados apenas parcialmente.
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Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, anote-se no SICO.
Lagarto/SE, 06 de junho de 2018.
Edinaldo César Santos Junior
Juiz Eleitoral Substituto da 12ªZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19-72.2017.6.25.0012
Interessado(a): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Advogado(a): Rodrigo de Araujo Borges - OAB/SE N.º 9854
Interessado(a): ITAMAR DE SANTANA NASCIMENTO – Presidente
Advogado(a): Rodrigo de Araujo Borges - OAB/SE N.º 9854
Interessado(a): JOSIVALDO ALVES SANTOS - Tesoureiro
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (Diretório Municipal de Lagarto/SE)
objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2016 apresentada.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 31 da
Resolução/TSE nº 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não houve
apresentação de impugnação no prazo estipulado, nem distribuição de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal.
Apresentado exame preliminar (fls. 29/30), após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade
Técnica, que concluiu pela necessidade de esclarecimentos ou apresentação de documentos complementares.
Após devidamente intimado (fls. 31/32), o órgão partidário deixou transcorrer in albis o prazo para sanear as
falhas, apresentar os documentos faltantes, complementar os dados e/ou manifestar-se acerca do exame
preliminar da unidade técnica (fl. 33).
Às fls. 34/36, a Unidade Técnica apresentou relatório de exame da prestação de contas que concluiu pela
necessidade de esclarecimentos ou apresentação de documentos complementares.
Devidamente intimado (fls. 37/38), o órgão partidário deixou transcorrer in albis o prazo para sanear as falhas,
apresentar os documentos faltantes, complementar os dados e/ou manifestar-se acerca do relatório de exame da
prestação de contas da unidade técnica (fl. 40).
Mediante parecer técnico conclusivo, acostado às fls. 41, a Unidade Técnica opinou pela desaprovação das
contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, às fls. 43.
Foram promovidas as citações do órgão partidário e seus responsáveis, para apresentarem defesa e/ou
requererem produção de provas (fls. 45/47).
O órgão partidário e seus responsáveis acostaram novos documentos (fls. 48/84).
A juntada dos novos documentos foi deferida (fl. 85).
Em novo Parecer Conclusivo(fls. 88), a Unidade Técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas em
virtude do Partido não ter apresentado: o Livro Razão e as notas explicativas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalvas, às fls. 90,
acompanhando,
assim,
o
novo
parecer
conclusivo
emitido
pela
Unidade
Técnica.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
O presente feito trata da prestação de contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (Diretório Municipal de
Lagarto/SE), referente ao exercício financeiro de 2016.
Como é sabido, a partir de comando emanado da própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
art. 17, III, é dever dos partidos políticos prestar contas, atribuindo-se à Justiça Eleitoral a função de exercer a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se elas
refletem adequadamente sua real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados (art. 34 da Lei
nº 9.096/95, a partir da redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária apresentou suas contas tempestivamente e o fez com
irregularidades.
Entretanto, após citação, o partido apresentou documentos que terminaram por sanar parcialmente as
irregularidades, permanecendo a omissão de alguns documentos que não prejudicaram a análise conclusiva das
contas em face da presença dos demais elementos dos autos.
Isto posto, com fundamento no art. 46, II da Resolução/TSE nº 23.464/2015, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (Diretório Municipal de
Lagarto/SE), referente ao exercício financeiro de 2016, tendo em vista a omissão de alguns documentos.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, anote-se no SICO.
Lagarto/SE, 06 de junho de 2018.
Edinaldo César Santos Junior
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Juiz Eleitoral Substituto da 12ªZE
Edital
PRESTAÇÃO DE CONTAS 5-54.2018.6.25.0012 (PROTOCOLO: 847//2018)
ORIGEM: SERGIPE – LAGARTO – 12ª ZONA ELEITORAL
JUÍZA: CAROLINA VALADARES BITENCOURT
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LAGARTO/SE
Advogado: Rodrigo Araújo Borges – OAB/SE 9854
ITAMAR DE SANTANA NASCIMENTO (PRESIDENTE)
JOSIVALDO ALVES SANTOS (TESOUREIRO)
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2018
Edital 267/2018 - 12ª ZE
O Excelentíssimo Dr. EDINALDO CÉSAR SANTOS JÚNIOR, Juiz Substituto da 12ª Zona Eleitoral, Município de
Lagarto, da Circunscrição de Sergipe, no uso das suas atribuições legais,
FAZ SABER QUE: A todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa
que, em cumprimento ao disposto nos artigos 35, parágrafo único, da Lei 9.096/1995 c/c 31, §3º, da Resolução
TSE 23.464/2015, tendo expirado o prazo de exame previsto no art. 31, §2º, da citada Resolução, poderá o
Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, impugnar a prestação de contas
do Partido, abaixo listado, referente ao exercício financeiro de 2017, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
PARTIDO: PPS; RESPONSÁVEIS: PRESIDENTE: ITAMAR DE SANTANA NASCIMENTO, TESOUREIRO:
JOSIVALDO ALVES SANTOS, ADV: Rodrigo Araújo Borges – OAB: 9854/SE
PROTOCOLO/PROCESSO: 847/2018 _5-54.2018.6.25.0012
E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro não se possa alegar ignorância, expeço o
presente com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume e publicada no DJE. Dado e
passado nesta cidade de Lagarto/SE, aos 06 (dezoito) dias do mês de junho de 2018, eu, Amanda Maria Batista
Melo, Assistente I da 12ª Zona Eleitoral, lavrei o presente Edital.
Lagarto(SE), 06 de junho de 2018.
MÔNICA DE CARVALHO ROCHA
Chefe do Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 28-97.2018.6.25.0012 (PROTOCOLO: 1.588/2018)
ORIGEM: SERGIPE – LAGARTO – 12ª ZONA ELEITORAL
JUÍZA: CAROLINA VALADARES BITENCOURT
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LAGARTO/SE
ADIRANILTON MATIAS DOS SANTOS (PRESIDENTE)
JOSÉ ROBERTO FONTES (TESOUREIRO)
ADVOGADO: Rodrigo de Araújo Borges – OAB/SE 9852
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2017
A Excelentíssima Drª CAROLINA VALADARES BITENCOURT, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, Município de Lagarto,
da Circunscrição de Sergipe, no uso das suas atribuições legais,
Faz saber que:
Em conformidade com o que preceitua o art. 45, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, os Partidos, abaixo
listados, prestaram contas referentes ao exercício 2017 mediante a apresentação de DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. Dito isso, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03
(três) dias contados da publicação deste expediente, oferecer impugnação mediante petição fundamentada e
acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação Financeira e/ou de bens estimáveis no
período.
PARTIDO
PC do B

RESPONSÁVEIS
PRESIDENTE: ADIRANILTON MATIAS DOS SANTOS
TESOUREIRO: JOSÉ ROBERTO FONTES
ADVOGADO: Rodrigo Araújo Borges - OAB/SE 9852

PROTOCOLO/PROCESSO
1.588/2018
28-97.2018.6.25.0013

E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro não se possa alegar ignorância, expeço o
presente com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume e publicada no DJE. Dado e
passado nesta cidade de Lagarto/SE, aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2018, eu, Mônica de Carvalho Rocha,
Chefe de Cartório da 12ª Zona Eleitoral, lavrei o presente Edital e por ato ordinatório, através da Portaria
448/2017, assino.
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Mônica de Carvalho Rocha
Chefe de Cartório
13ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 35/2018
O MM. Juiz Eleitoral da 13ª Zona, José Amintas Noronha de Meneses Júnior, na forma da Lei etc…
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL com prazo de 10(dez) dias para fins de impugnação, virem ou dele
conhecimento tiverem, que foram DEFERIDOS, e enviados para processamento os requerimentos de
Alistamentos, Revisões e Transferências Eleitorais dos Municípios de Areia Branca, Laranjeiras e Riachuelo,
constantes no lote 10/2018, em conformidade com os art. 17, § 1º, e 18, § 5º a Resolução do TSE 21.538/2003. As
respectivas relações estão afixadas no Cartório Eleitoral da 13ªZE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi feito o presente edital, com cópia de igual teor
para publicação no DJE, e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Laranjeiras/SE, eu
____________, Caroline Valeriano Damascena, Chefe de Cartório, digitei, aos 06 (seis) dias do mês de junho de
2018.
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 13ª Zona
EDITAL 36/2017
Em cumprimento ao disposto no art. 31, § 1º, da Resolução TSE 23.464/2015, o MM Juiz Eleitoral da 13ª Zona,
José Amintas Noronha de Meneses Júnior, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento e a quem possa interessar, que o Partido dos Trabalhadores PT – Diretório Municipal de Areia
Branca, apresentou prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2017, tendo sido autuados junto
ao Cartório Eleitoral da 13ª Zona como PRESTAÇÃO DE CONTAS – 21-05.2018.6.25.0013.
Informa, ainda, que a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial apresentados pelas
referidas agremiações partidárias foram publicadas em Cartório, e cientifica que, nos termos do § 2º, do art. 31, da
Resolução TSE 23.464/2015, os autos dos processos em referência permanecerão em Secretaria pelo prazo de
15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia
identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, é expedido o presente edital com cópia de igual
teor para publicação no DJSE e afixação no local público de costume. Dado e passado nesta cidade de
Laranjeiras, aos 06 (seis) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, eu, ______________, Caroline
Valeriano Damascena, Chefe de Cartório, digitei e o MM Juiz Eleitoral subscreveu.
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 13ª Zona
16ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 24-79.2017.6.25.0017 - CLASSE 23 (PROTOCOLO: 6.818/2017)
ORIGEM: SERGIPE – FEIRA NOVA – 16ª ZONA ELEITORAL (N. SR.ª DAS DORES)
JUIZ: HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA
INTERESSADO: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL – PEN (ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL
EM FEIRA NOVA/SE)
ADVOGADA: Luana Cavalcante de Moares – OAB/SE: 8.868
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – ANO 2016 – PARTIDO POLÍTICO –
ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO/DECISÃO:
I – RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo Partido Ecológico Nacional –
PEN – Feira Nova/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referentes ao exercício financeiro de
2016.
Devidamente registro e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução –
TSE nº 23.464/2015.
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Foi publicado edital e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não houve apresentação de impugnação no
prazo estipulado, nem distribuição de cotas do Fundo Partidário por parte dos órgãos diretivos nacional e estadual
à respectiva agremiação partidária municipal.
Juntado aos autos relatório emitido no SPCA extraído do site do TRE/SE.
O Ministério Público manifestou-se pela aprovação das contas – fl. 26.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A Lei nº 13.165/2015, em seu art. 3º, acrescentou o § 4º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo disciplina
inovadora no que concerne à Prestação de Contas dos órgãos partidários municipais que hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadados bens estimáveis em dinheiro no exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte.
…
§ 4º – Os Órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse partido".
Tal disposição foi regulamentada pela Resolução – TSE nº 23.464/2015, conforme estabelece seu artigo 28, § 3º,
valendo destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º.
Art. 65…
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados".
A supracitada Resolução aplica-se portanto à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2016,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verificar-se que o órgão partidário municipal não movimentou
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro ao longo do exercício em análise.
Dessa forma, não há motivos para a exigência das inúmeras peças inerentes às prestações de contas de órgãos
partidários que possuem recursos financeiros e bens, mesmo que estimáveis em dinheiro, posto que, no caso em
tela, inexistentes tais recursos, não haveria sequer o que analisar.
Isto posto, com fundamento no art. 45, inciso VIII, "(a)" da Resolução – TSE nº 23.464/2015, DETERMINO o
imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos,
como PRESTADA E APROVADAS, as respectivas contas do Partido Ecológico Nacional – PEN – Feira Nova/SE,
referentes ao exercício financeiro de 2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores, 07 de junho de 2018.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Substituta da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 29-04.2017.6.25.0017 - CLASSE 23 (PROTOCOLO: 6.846/2017)
ORIGEM: SERGIPE – FEIRA NOVA – 16ª ZONA ELEITORAL (N. SR.ª DAS DORES)
JUIZ: HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP (ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA
MUNICIPAL EM FEIRA NOVA/SE)
ADVOGADOS: Fausto Goes Leite Júnior – OAB/SE: 2.525; Marlton de Souza Carvalho – OAB/SE: 6.728
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – ANO 2016 – PARTIDO POLÍTICO –
ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO/DECISÃO:
I – RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo Partido Republicano
Progressista – PRP – Feira Nova/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referentes ao exercício
financeiro de 2016.
Devidamente registro e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução –
TSE nº 23.464/2015.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-se.jus.br

Ano 2018, Número 102

Aracaju, segunda-feira, 11 de junho de 2018

Página 18

Foi publicado edital e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não houve apresentação de impugnação no
prazo estipulado, nem distribuição de cotas do Fundo Partidário por parte dos órgãos diretivos nacional e estadual
à respectiva agremiação partidária municipal.
Juntado aos autos relatório emitido no SPCA extraído do site do TRE/SE.
O Ministério Público manifestou-se pela aprovação das contas – fl. 30.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A Lei nº 13.165/2015, em seu art. 3º, acrescentou o § 4º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo disciplina
inovadora no que concerne à Prestação de Contas dos órgãos partidários municipais que hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadados bens estimáveis em dinheiro no exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte.
…
§ 4º – Os Órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse partido".
Tal disposição foi regulamentada pela Resolução – TSE nº 23.464/2015, conforme estabelece seu artigo 28, § 3º,
valendo destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º.
Art. 65…
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados".
A supracitada Resolução aplica-se portanto à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2016,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verificar-se que o órgão partidário municipal não movimentou
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro ao longo do exercício em análise.
Dessa forma, não há motivos para a exigência das inúmeras peças inerentes às prestações de contas de órgãos
partidários que possuem recursos financeiros e bens, mesmo que estimáveis em dinheiro, posto que, no caso em
tela, inexistentes tais recursos, não haveria sequer o que analisar.
Isto posto, com fundamento no art. 45, inciso VIII, "(a)" da Resolução – TSE nº 23.464/2015, DETERMINO o
imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos,
como PRESTADA E APROVADAS, as respectivas contas do Partido Republicano Progressista – PRP – Feira
Nova/SE, referentes ao exercício financeiro de 2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores, 07 de junho de 2018.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Substituta da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 11-80.2017.6.25.0017 - CLASSE 23 (PROTOCOLO: 5.024/2017)
ORIGEM: SERGIPE – FEIRA NOVA – 16ª ZONA ELEITORAL (N. SR.ª DAS DORES)
JUIZ: HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB (ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL
EM FEIRA NOVA/SE)
ADVOGADOS: Rogério Carvalho Raimundo – OAB/SE: 4.046; Wesley Araújo Cardoso – OAB/SE: 5.509
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – ANO 2016 – PARTIDO POLÍTICO –
ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc…
Trata-se prestação de contas do órgão partidário em epígrafe, referente ao exercício financeiro 2016, apresentada
por meio das peças acostadas às fls. 02/52, em cumprimento ao disposto no art. 17, inciso III, da CF88 e art. 32,
da Lei n.º 9.096/1995, c/c o art. 29, da Res. TSE n.º 23.464/2015.
O processo seguiu o rito da Res. TSE n.º 23.464/2015, no que diz respeito à publicação de peças obrigatórias e de
edital para possibilidade de impugnação.
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Durante o exercício financeiro de 2016, a referida agremiação partidária não recebeu cotas do fundo partidário,
conforme certificado pelo cartório (fl. 72).
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi apresentado relatório de exame das
contas (fl. 65). Posteriormente, foi emitido o parecer conclusivo pela aprovação das contas (fl. 83).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 84), acompanhando,
assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A Lei n.º 9.096/1995, em seu art. 32, estabelece que o órgão partidário está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos, referente ao exercício
de 2016, julgando-as conforme entendimento do art. 46, da Res. TSE n.º 23.464/2015.
As contas da agremiação em análise foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso I, do art. 46, da Res. TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas apresentadas
pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, DIRETÓRIO/COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE FEIRA
NOVA (SE), exercício financeiro 2016, uma vez que foram apresentadas dentro do prazo previsto em lei e restou
demonstrada sua regularidade.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se a presente a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados
intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores, 07 de junho de 2018.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Substituta da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 31-71.2017.6.25.0017 - CLASSE 23 (PROTOCOLO: 6.874/2017)
ORIGEM: SERGIPE – FEIRA NOVA – 16ª ZONA ELEITORAL (N. SR.ª DAS DORES)
JUIZ: HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC (ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA
MUNICIPAL EM FEIRA NOVA/SE)
ADVOGADOS: Fausto Goes Leite Júnior – OAB/SE: 2.525; Marlton de Souza Carvalho – OAB/SE: 6.728
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – ANO 2016 – PARTIDO POLÍTICO –
ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO/DECISÃO:
I – RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo Partido Social Democrata
Cristão – PSDC – Feira Nova/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referentes ao exercício
financeiro de 2016.
Devidamente registro e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução –
TSE nº 23.464/2015.
Foi publicado edital e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não houve apresentação de impugnação no
prazo estipulado, nem distribuição de cotas do Fundo Partidário por parte dos órgãos diretivos nacional e estadual
à respectiva agremiação partidária municipal.
Juntado aos autos relatório emitido no SPCA extraído do site do TRE/SE.
O Ministério Público manifestou-se pela aprovação das contas – fl. 37
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A Lei nº 13.165/2015, em seu art. 3º, acrescentou o § 4º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo disciplina
inovadora no que concerne à Prestação de Contas dos órgãos partidários municipais que hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadados bens estimáveis em dinheiro no exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte.
…
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§ 4º – Os Órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse partido".
Tal disposição foi regulamentada pela Resolução – TSE nº 23.464/2015, conforme estabelece seu artigo 28, § 3º,
valendo destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º.
Art. 65…
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados".
A supracitada Resolução aplica-se portanto à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2016,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verificar-se que o órgão partidário municipal não movimentou
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro ao longo do exercício em análise.
Dessa forma, não há motivos para a exigência das inúmeras peças inerentes às prestações de contas de órgãos
partidários que possuem recursos financeiros e bens, mesmo que estimáveis em dinheiro, posto que, no caso em
tela, inexistentes tais recursos, não haveria sequer o que analisar.
Isto posto, com fundamento no art. 45, inciso VIII, "(a)" da Resolução – TSE nº 23.464/2015, DETERMINO o
imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos,
como PRESTADA E APROVADAS, as respectivas contas do Partido Social Democrata Cristão – PSDC – Feira
Nova/SE, referentes ao exercício financeiro de 2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados
desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores, 07 de junho de 2018.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Substituta da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 49-32.2016.6.25.0016 - CLASSE 23 (PROTOCOLO: 4.510/2016)
ORIGEM: SERGIPE – CUMBE – 16ª ZONA ELEITORAL (N. SR.ª DAS DORES)
JUÍZA: LÍVIA SANTOS RIBEIRO
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD (ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL
EM CUMBE/SE)
ADVOGADOS: Luciano Eng de Almeida – OAB/SE: 7.703; Marcos Aurélio Araújo de Oliveira – OAB/SE: 7.239
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – ANO 2015 – PARTIDO POLÍTICO –
ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc…
Trata-se prestação de contas do órgão partidário em epígrafe, referente ao exercício financeiro 2015, apresentada
por meio das peças acostadas às fls. 02/55, em cumprimento ao disposto no art. 17, inciso III, da CF88 e art. 32,
da Lei n.º 9.096/1995, c/c o art. 29, da Res. TSE n.º 23.432/2014.
O processo seguiu o rito da Res. TSE n.º 23.432/2014, no que diz respeito à publicação de peças obrigatórias e de
edital para possibilidade de impugnação.
Durante o exercício financeiro de 2015, a referida agremiação partidária não recebeu cotas do fundo partidário,
conforme certificado pelo cartório (fl. 59).
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi apresentado relatório de exame das
contas (fl. 60). Posteriormente, foi emitido o parecer conclusivo pela aprovação das contas (fl. 61).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 62), acompanhando,
assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A Lei n.º 9.096/1995, em seu art. 32, estabelece que o órgão partidário está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos, referente ao exercício
de 2015, julgando-as conforme entendimento do art. 45, da Res. TSE n.º 23.432/2014.
As contas da agremiação em análise foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
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Assim, com fulcro no inciso I, do art. 45, da Res. TSE n.º 23.432/2014, julgo APROVADAS as contas apresentadas
pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, DIRETÓRIO/COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CUMBE
(SE), exercício financeiro 2015, uma vez que foram apresentadas dentro do prazo previsto em lei e restou
demonstrada sua regularidade.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se a presente a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados
intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores, 07 de junho de 2018.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Substituta da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 37-18.2016.6.25.0016 - CLASSE 23 (PROTOCOLO: 4.510/2016)
ORIGEM: SERGIPE – N. SR.ª DAS DORES – 16ª ZONA ELEITORAL (N. SR.ª DAS DORES)
JUÍZA: LÍVIA SANTOS RIBEIRO
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB (ÓRGÃO DE DIREÇÃO
PARTIDÁRIA MUNICIPAL EM N. SR.ª DAS DORES/SE)
ADVOGADO: Wagner de Albuquerque Pires da Silva – OAB/SE: 9.356
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – ANO 2015 – PARTIDO POLÍTICO –
ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se prestação de contas do órgão partidário em epígrafe, referente ao exercício financeiro 2015, apresentada
por meio das peças acostadas às fls. 02/56, em cumprimento ao disposto no art. 17, inciso III, da CF88 e art. 32,
da Lei n.º 9.096/1995, c/c o art. 29, da Res. TSE n.º 23.432/2014.
O processo seguiu o rito da Res. TSE n.º 23.432/2014, no que diz respeito à publicação de peças obrigatórias e de
edital para possibilidade de impugnação.
Durante o exercício financeiro de 2015, a referida agremiação partidária não recebeu cotas do fundo partidário,
conforme certificado pelo cartório (fl. 60).
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi apresentado relatório de exame das
contas (fl. 61), no qual, foi possível constatar as seguintes inconsistências: descumprimento do prazo para
apresentar as contas e existência de peças que não foram assinadas pelo profissional de contabilidade
responsável pela movimentação financeira da sigla partidária em tela. Concluindo a análise técnica em
manifestação favorável, ressalvada pelas inconsistências relacionadas acima, as quais não comprometeram a
lisura das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 63/64) não se opondo à aprovação com
ressalvas das contas, acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Este é o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas tem previsão legal na Lei n.º 9.096/1995, regulamentada pela Res. TSE n.º
23.432/2014. O prazo para apresentação das contas seria 30 de abril, entretanto, a Portaria TSE n.º 363/2016,
prorrogou “para o dia 02 de maio de 2016 a data limite para entrega da prestação de contas anual dos partidos
políticos relativo ao exercício financeiro de 2015.”.
A competência para julgamento das contas, conforme prescreve o art. 28, inciso I, da resolução em pauta é do
juízo eleitoral respectivo: “Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: I – Juízo
Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;”.
Na situação em pauta foram cumpridas as exigências da legislação vigente, entretanto, restaram algumas
impropriedades que não maculam as contas em exame, merecendo ser ressalvada nos termos do art. 45, inciso II,
da Res. TSE n.º 23.432/2014, conforme se observa: “Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a
regularidade das contas partidárias, julgando: II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas
impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;”.
Assim sendo, concluo com o convencimento baseado exclusivamente na documentação analisada nesta
assentada, sem descartar análise posterior em razão de fatos/documentos que venham a ser levantados/juntados
a estes autos posteriormente, que esta prestação de contas reflete adequadamente a movimentação financeira e
patrimonial do partido, sendo considerada regular ressalvada as inconsistências acima verificadas; razão pela
qual, com fulcro no art. 45, inciso II, da Res. TSE n.º 23.432/2014 JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as
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contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, Diretório/Comissão Provisória Municipal
de Nossa Senhora das Dores (SE).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado da decisão, providenciem-se as anotações necessárias junto ao Sistema de Contas
Eleitorais e Partidárias – SICO.
Nossa Senhora das Dores, 07 de junho de 2018.
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Substituta da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Edital
EDITAL 10/2018 – DEFERIMENTO DE RAES
De ordem da Exma. Sr.ª, Dr.ª ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA, Juíza Substituta da 16ª Zona Eleitoral, dos
municípios de Cumbe, N. Sr.ª das Dores e Feira Nova, todos do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições
legais,
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram DEFERIDOS e
enviados para processamento os requerimentos de alistamento, transferência, segunda via e revisão de dados
eleitorais referentes ao lote de RAEs 11/2018, conforme relação publicada em Cartório.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e ninguém possa no futuro alegar ignorância, mandou
afixar o presente edital no lugar de costume, no átrio deste Cartório Eleitoral, bem como publicar no DJE,
estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste, para quaisquer manifestações, consoante
preceituam os arts. 45, § 6º e 57, caput e § 2º, do Código Eleitoral c/c os arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Res. TSE n.º
21.538/2003.
Dado e passado nesta cidade de N. Sr.ª das Dores/SE, aos 07 dias do mês de junho do ano de 2018. Eu, Paulo
Victor Pereira Santos da Silva, Chefe de Cartório da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe, preparei, conferi e por Ato
Ordinatório, através da Portaria n.º 03/2015 – 16ªZE/SE, assinei o presente edital.
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
EDITAL 11/2018
O Cartório Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe, dos Municípios de Nossa Senhora das Dores, Cumbe e Feira
Nova, todos do Estado de Sergipe,
Faz saber a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que em conformidade com o que
preceitua o art. 31, § 3º da Res. TSE n.º 23.464/2015, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político
poderá, pelo prazo de 5 (cinco) dias, impugnar – por meio de petição fundamentada – a(s) prestação(ões) de
contas apresentada(s) e abaixo listada(s), bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação
para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, o(s)
partido(s) e seus filiados esteja(m) sujeitos.
PARTIDO SIGLA
PHS

EXERCÍCIO
2015

MUNICÍPIO
N. Sr.ª das Dores

PROTOCOLO TRE/SE
5.075/2016

PROCESSO
35-48.2016.6.25.0016

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e ninguém possa no futuro alegar ignorância, mandou
afixar o presente Edital no lugar de costume do Cartório Eleitoral da aludida Zona, bem como publicar no DJE.
Dado e passado nesta cidade de N. Sr.ª das Dores, do Estado de Sergipe, aos 08 dias do mês de junho do ano de
2018. Eu, Paulo Victor Pereira Santos da Silva ____________________, Chefe de Cartório, preparei, conferi e por
Ato Ordinatório, através da Portaria n.º 03/2015 – 16ªZE/SE, assinei o presente Edital.
N. Sr.ª das Dores/SE, 08 de junho de 2018.
PAULO VICTOR PEREIRA SANTOS DA SILVA
Chefe de Cartório da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Portaria
PORTARIA 442/2018 - 16ª ZE/SE (PROCESSO SEI Nº 0011634-69.2018.6.25.8016)
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O Excelentíssimo Senhor Juiz Substituto da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe, Doutor HENRIQUE GASPAR MELLO
DE MENDONÇA, compreendendo os municípios de Cumbe, Nossa Senhora das Dores e Feira Nova/SE, no uso
de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que, no dia 14/06/2018, a Corregedoria Regional Eleitoral de Sergipe - CRE/SE realizará a sua
Inspeção Cartorária 2018 na serventia desta Zona;
CONSIDERANDO que, para tal finalidade, o Ofício-Circular 77/2018 - TRE-SE/CRE/COCRE/SICOE (0506464)
recomenda o fechamento do Cartório Eleitoral, no tocante apenas ao atendimento do público externo;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar que, no dia 14/06/2018, não haverá atendimento ao público externo no Cartório da 16ª Zona
Eleitoral de Sergipe, localizado em Nossa Senhora das Dores/SE.
Art. 2º. Os prazos processuais que se iniciarem ou se findarem nesses dias serão automaticamente prorrogados
para o primeiro dia útil subsequente;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA, Juiz Eleitoral, em
07/06/2018, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
19ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO ADMINISTRATIVO 46-80.2016.6.25.0015
ORIGEM: SERGIPE - JAPOATÃ - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): Cartório Eleitoral da 19ª Zona/SE
ELEITOR ENVOLVIDO(A): Afonso dos Santos
ELEITOR ENVOLVIDO(A): Gildázio Soares de Oliveira
RESUMO: Alistamento Eleitoral - Duplicidade/Pluralidade - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo de coincidência biométrica, originário da 15ª Zona Eleitoral de Neópolis/SE e
remetido a este Juízo por força do rezoneamento eleitoral efetivado pela Resolução TRE-SE n.º 130/2017,
identificado pelo batimento biométrico 1DBIOSE1400002034 realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, no qual
figuram os eleitores Afonso dos Santos (inscrição eleitoral n.º 001050322100) e Gildázio Soares de Oliveira
(insrição eleitoral n.º 125706620264), ambos pertencentes a esta 19ª ZE.
Às fls. 02/49, uma vez identificado tratar-se de pessoas distintas uma da outra, constam providências tomadas
pela 15ª ZE para solucionar o caso, com a intimação dos eleitores e realização de nova coleta de dados
biométricos do eleitor sergipano, bem como juntada de declarações prestadas por ambos os eleitores envolvidos.
Às fls. 57 v., declinação da competência da 15ª ZE a este Juízo, com a remessa dos presentes autos.
Às fls. 64/65, informação do Cartório Eleitoral desta 19ª Zona.
É o breve relatório. Decido.
A Resolução TSE n.º 21.538/2003 dispõe em seu art. 40:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas ou regulares,
agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá, preferencialmente, recair:
I - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III - naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV - naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
V - na mais antiga.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as inscrições eleitorais agrupadas na Coincidência Biométrica
em epígrafe pertencem a pessoas diversas, conforme se pode observar pela análise dos dados pessoais dos
envolvidos (nome, data de nascimento, filiação etc.), fato corroborado pelos documentos pessoais de identidade
acostados às fls. 11 e 31.
Ocorre que, por alguma inconsistência do sistema eleitoral, os dados biométricos coletados em atendimento ao
eleitor Afonso dos Santos (001050322100) (foto, assinatura e digitais) foram gravados em transferência
equivocada da inscrição eleitoral originária do eleitor Gildázio Soares de Oliveira (125706620264) de Águas
Formosas/MG para o município de Japoatã/SE.
Na tentativa de solucionar o problema, uma vez que o eleitor Gildázio Soares de Oliveira não conseguia continuar
exercendo seu direito ao voto, foi realizada pelo TRE-MG nova inscrição para o referido eleitor (217046430264),
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permanecendo a antiga inscrição (125706620264) inutilizada, o que gerou o seu cancelamento por ausência às
urnas nos três últimos pleitos.
Consoante informações prestada pela Serventia Eleitoral, a inscrição do eleitor Afonso dos Santos
(001050322100) encontra-se atualmente em situação regular, tendo sido utilizada normalmente para o exercício
do voto. Por outro lado, o eleitor Gildázio Soares de Oliveira também está com sua nova inscrição eleitoral
(217046430264) em situação regular, igualmente utilizando-a para o exercício do voto.
Ex positis, através da análise da documentação apresentada no procedimento, verifico que o caso já foi
devidamente instruído no âmbito administrativo, pelo que entendo não haver diligência a ser cumprida, não
restando outra medida senão determinar o cancelamento da antiga inscrição de Gildázio Soares de Oliveira
(125706620264), que não corresponde ao seu domicílio eleitoral e não foi utilizada para o exercício do voto na
última eleição.
Ante o exposto, com fulcro no art. 40, II e IV, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, DETERMINO o cancelamento da
inscrição n.º 125706620264, de Gildázio Soares de Oliveira, vinculada a esta 19ª ZE, por meio do lançamento do
código ASE 450 junto ao cadastro eleitoral.
P. R. I.
Cientifique-se o Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Propriá/SE, 24 de maio de 2018.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral em Exercício
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Edital
EDITAL 273/2018 - 19ª ZE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL EM EXERCÍCIO NA 19ª ZONA/SE, DR. EVILÁSIO CORREIA
DE ARAÚJO FILHO, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos partidos políticos, que,
em observância ao disposto no § 2º do art. 32 da Lei 9.096/95 e ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE n.º
23.546/2017, encontram-se disponíveis, no Cartório da 19ª Zona Eleitoral, o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício de 2017, relativos à Prestação de Contas Anual do Partido PARTIDO
SOLIDARIEDADE - SD (em Japoatã/SE), Processo nº 28-76.2018.6.25.0019 (Protocolo nº 913/2018), que
permanecerão em Cartório, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação do presente edital, podendo qualquer
interessado examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas
custas de reprografia, na forma do §2º do art. 31 da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
E, para que tais informações alcancem o conhecimento de todos os interessados e no futuro não aleguem
ignorância, mando publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia de igual teor que deverá
ser afixada no átrio do Cartório Eleitoral. Dado e passado no Município de Propriá, Estado de Sergipe, aos 07 dias
do mês de junho do ano de 2018. Eu, Lorena Ribeiro Reis Silva, Técnica Judiciária digitei o presente Edital, que
vai assinado pelo MM. Juiz Eleitoral em Exercício, Dr. Evilásio Correia de Araújo Filho.
Documento assinado eletronicamente por EVILASIO CORREIA DE ARAUJO FILHO, Juiz Eleitoral, em
07/06/2018, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
EDITAL 269/2018 – 19ª ZE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL EM EXERCÍCIO NA 19ª ZONA/SE, DR. EVILÁSIO CORREIA
DE ARAÚJO FILHO, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, em conformidade ao que preceitua o
art. 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, os Partidos Políticos abaixo listados, por intermédio de seus
Presidentes e Tesoureiros, com Diretórios nos Municípios de Propriá/SE, Amparo do São Francisco/SE, São
Francisco/SE, Telha/SE e Japoatã/SE, prestaram contas referentes ao exercício financeiro de 2017, mediante a
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos. Dito isso, faculta-se a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste edital, oferecer impugnação mediante
petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira e/ou
bens estimáveis no período.
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PARTIDO POLÍTICO
Comissão/Diretório
Municipal do PTB
Comissão/Diretório
Municipal do PP
Comissão/Diretório
Municipal do PPS
Comissão/Diretório
Municipal do PSC
Comissão/Diretório
Municipal do PSDB
Comissão/Diretório
Municipal do PP
Comissão/Diretório
Municipal do PP
Comissão/Diretório
Municipal do PMN
Comissão/Diretório
Municipal do PR
Comissão/Diretório
Municipal do PSC
Comissão/Diretório
Municipal do PSB
Comissão/Diretório
Municipal do PSD
Comissão/Diretório
Municipal do PSD
Comissão/Diretório
Municipal do PSDB

Aracaju, segunda-feira, 11 de junho de 2018

Nº DO PROCESSO
25-24.2018.6.25.0019
14-92.2018.6.25.0019
24-39.2018.6.25.0019
22-69.2018.6.25.0019
21-84.2018.6.25.0019
20-02.2018.6.25.0019
19-17.2018.6.25.0019
18-32.2018.6.25.0019
16-62.2018.6.25.0019
15-77.2018.6.25.0019
26-09.2018.6.25.0019
17-47.2018.6.25.0019
23-54.2018.6.25.0019
29-61.2018.6.25.0019

PRESIDENTE/TESOUREIRO(A)
Adjalmir José Silveira/ Joaldo Martins
Santos
Ramon dos Santos Silva/Maria
Claudia dos Santos
Acival Cardoso Rocha/José Helio
Gomes
Domingos dos Santos Neto/Tiago
Rodrigues de Oliveira Santos
Hellen Caroline Rodrigues de Oliveira
Santos/José Roberto da Silva Junior
Cleomárcio Delfino Lima/Alexsandro
de Melo
José Augusto Ramos/Grasiela Ramos
dos Santos Pereira
Jaqueline Maria da Silva/Dayane Kelly
Santos de Araújo
Maria Estela Guimarães Santos/Maria
Beatriz Silva Caldas
José Laurindo Guimarães Santos/
Marcelo Santos Gomes
Gelton dos Santos/
Heloísa Nascimento Ramos
José Aelson dos Santos/Robson
Santos
Marielze Vieira Rosa de Santana/
Francisco Verdiano Filho
Telmo Guimarães Santos Filho/ Artur
Vieira da Silva
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MUNICÍPIO
Amparo do São
Francisco/SE
Telha/SE
Propriá/SE
Telha/SE
Telha/SE
Propriá/SE
Amparo do São
Francisco/SE
Propriá/SE
Japoatã/SE
Japoatã/SE
Amparo de São
Francisco/SE
Propriá/SE
Amparo de São
Francisco/SE
Japoatã/SE

E, para que tais informações alcancem o conhecimento de todos os interessados e no futuro não aleguem
ignorância, mando publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia de igual teor que deverá
ser afixada no átrio do Cartório Eleitoral. Dado e passado no Município de Propriá, Estado de Sergipe, aos seis
dias do mês de junho do ano de 2018. Eu, Lorena Ribeiro Reis Silva, Técnica Judiciária digitei o presente Edital,
que vai assinado pelo MM. Juiz Eleitoral em Exercício, Dr. Evilásio Correia de Araújo Filho.
Documento assinado eletronicamente por EVILASIO CORREIA DE ARAUJO FILHO, Juiz Eleitoral, em
07/06/2018,
às
12:20,
conforme
art.
1º,
III,
"b",
da
Lei
11.419/2006.

24ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 0016/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017 - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
O Cartório Eleitoral da 24ª zona do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe FAZ SABER, a todos que o presente
EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que foi apresentada a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, referente ao exercício financeiro de 2017 do diretório municipal/comissão
provisória do:
PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT- Frei Paulo/SE– representado pelo Sr. Cosme Nunes do Nascimento
(Presidente)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB- Frei Paulo/SE – representado pela Sra. Jorge Paulo
Cerqueira (Presidente) e pelo Sr. Geraldo Messias Santos (Tesoureiro);
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR – Frei Paulo/SE – representado pelo Sr. Edivaldo dos Santos Lima (Presidente).
a qual se encontra disponível para que qualquer interessado possa impugnar no prazo de 03 dias (Res. TSE nº
23.464/2015, art. 45, I), a contar da publicação deste Edital.
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E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) expedir o presente Edital e
publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico e Mural do Cartório Eleitoral.
Dado e passo nesta cidade de Frei Paulo/SE, aos oito dias de junho do ano de dois mil e dezoito, eu, Norberto
Rocha de Oliveira, Chefe de cartório, o subscrevo de ordem da MMa. Juíza Eleitoral.
EDITAL 0017/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017
O Cartório Eleitoral da 24ª zona do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe FAZ SABER, a todos que o presente
EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que foi apresentada a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, referente ao exercício financeiro de 2017 do diretório municipal/comissão
provisória do:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - Frei Paulo/SE– representado pelo Sr. José Paulo Nunes
(Presidente). Prestação de contas n.º 21.69.2018.6.25.0024
a qual se encontra disponível para que qualquer interessado possa impugnar no prazo de 03 dias (Res. TSE nº
23.464/2015, art. 45, I), a contar da publicação deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) expedir o presente Edital e
publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico e Mural do Cartório Eleitoral.
Dado e passo nesta cidade de Frei Paulo/SE, aos oito dias de junho do ano de dois mil e dezoito, eu, Norberto
Rocha de Oliveira, Chefe de cartório, o subscrevo de ordem da MMa. Juíza Eleitoral.
28ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO PENAL 24-56.2011.6.25.0028
ORIGEM: SERGIPE - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO - 28ª ZONA ELEITORAL (CANINDÉ DO SÃO
FRANCISCO)
DR. FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
RÉU: SEBASTIÃO VIEIRA DIAS
RESUMO: AÇÃO PENAL
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) em desfavor do Sr. Sebastião Vieira Dias, já
devidamente qualificado nos autos, à fl. 02, por prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral.
O MPE ofereceu denúncia às fls. 02/03 instruída com documentos apresentados na ocasião do requerimento de
transferência de domicílio eleitoral solicitado pelo réu (fls. 05/11).
Denúncia recebida à fl. 47.
Citação por Edital à fl. 50, tendo em vista que o réu não fora encontrado pelo Oficial de Justiça.
À fl. 55 foi determinada a suspensão do processo, dado que o acusado não compareceu para ver-se processar.
Certidão do Cartório Eleitoral à fl. 63, constatando que fora lançado o ASE - 019 (Cancelamento por Falecimento)
na inscrição eleitoral do réu, conforme documentação anexada às fls. 64/66.
O Ministério Publico Eleitoral à fl. 68, verso, manifestou-se pela extinção da punibilidade, com fundamento no art.
107, I, do Código Penal.
Eis o essencial a relatar. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se o presente feito de ocorrência de fato delituoso cuja ação penal é de iniciativa pública incondicionada.
Pelo compulsar dos autos, tendo em vista a documentação anexada pelo Cartório Eleitoral às fls. 63/66, verifica-se
que o réu faleceu em 05/04/2018.
In fine, o Ministério Público manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, EXTINGO o processo sem resolução de mérito e defiro em sua totalidade o requerido pelo
Ministério Público Eleitoral, declarando EXTINTA a punibilidade do autor do fato, com fundamento no art. 107, I, do
CP.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se.
Canindé de São Francisco/SE, 06 de junho de 2018.
PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA
Juiz Eleitoral da 28ª Zona
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
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35ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 613-51.2016.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - UMBAÚBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
JUIZ ELEITORAL OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS COM O POVO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
INVESTIGADO: HUMBERTO SANTOS COSTA
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
INVESTIGADO: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
INVESTIGADO: CREMILDES NASCIMENTO DE ALMEIDA RODRIGUES
ADVOGADO: Anderson Mardson Ferreira de Jesus - OAB: 4855/SE
ADVOGADO: Viviane Lima Rezende - OAB: 7822/SE
INVESTIGADO: GILDECI VALADÃO SANTOS
ADVOGADO: Joarleide de Matos Menezes Cruz - OAB: 4415/SE
INVESTIGADO: MÁRCIO SANTOS COSTA
ADVOGADO: Joarleide de Matos Menezes Cruz - OAB: 4415/SE
INVESTIGADO: CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RESUMO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97,
ART. 97-A) - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO - PEDIDO DE
CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO
DESPACHO/DECISÃO:
1 - RELATÓRIO
COLIGAÇÃO "UNIDOS COM O POVO" , devidamente qualificada na inicial, por conduto de seu procurador
legalmente habilitado nos autos, promoveu a presente "Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio" em face de Humberto Santos Costa, Guadalupe Oliveira Ribeiro,
Cremildes Nascimento de Almeida Rodrigues, Gildeci Valadão Santos, Márcio Santos Costa e Carlos Alexandre
Santos Costa, como incursos no art. 41-A da Lei n° 9.504/97, alegando, em apertada síntese, o que se segue.
A requerente sustenta sua pretensão na tese de que os dois primeiros requeridos foram eleitos no dia 02 de
outubro de 2016 para ocuparem o cargo de prefeito e vice-prefeita do Município de Umbaúba/SE,
respectivamente, sendo que, para conseguir este objetivo, utilizaram-se de atos ilícitos, em virtude, em suma, da
distribuição de sacos de cimento para populares do município em troca de votos, tendo, ainda, o auxílio dos
demais requeridos.
Acostou à inicial o acervo de fls. 22/44.
Citados, os réus apresentaram contestações, às fls. 53/104, aduzindo uma preliminar (ilegitimidade passiva de
uma das requeridas) e, no mérito, a ausência de provas dos fatos articulados na exordial, pugnando, por fim, pela
improcedência dos pedidos da autora.
Réplica autoral às fls. 106/177.
Realizada audiência inaugural em 01/02/2017, fora determinado o apensamento ao feito do processo nº 37562.2016.6.25.0035, haja vista os fatos narrados serem idênticos, bem como foi designada audiência de instrução.
Fora realizada audiência de instrução em 02/03/2017, ocasião em que fora determinada a redesignação da
referida assentada, tendo em vista a complexidade da causa, bem como o quantitativo de testemunhas arroladas
por ambas as partes (fl.187).
Nova redesignação da assentada para o dia 18/07/2017, tendo em vista o requerimento do causídico da parte
autora, pelos motivos aduzidos às fls. 195/196.
Audiência instrutória novamente redesignada para o dia 11/12/2017, ocasião em que fora deferido o requerimento
da postulante de concessão de prazo para propositura de diligências.
A Coligação "Unidos com o povo" apresentou suas alegações finais às fls. 216/233, requerendo a procedência do
pedido inicial, e consequente condenação dos réus.
Alegações finais apresentadas pelos réus às fl. 234/248, reiterando as defesas em todos os seus termos e a total
improcedência do feito.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral às fls. 271/276, opinando pela procedência em parte do pedido, haja
vista a ausência de responsabilidade somente em relação à requerida Cremildes Nascimento de Almeida
Rodrigues, sendo a demanda procedente quanto aos demais investigados.
Vieram-me os autos conclusos.
No essencial, é a súmula fática.
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Fundamento e passo a decidir.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
A representada Cremildes Nascimento de Almeida Rodrigues apresentou preliminar de ilegitimidade passiva ao
argumento de que não corroborou com a prática da captação ilícita de sufrágio, tendo informado que apenas é
proprietária do local onde o cimento era armazenado, sendo tal galpão locado à empresa dos também
representados Gildeci e Márcio.
Improcede a preliminar apresentada, haja vista que a presente ação não visa apenas punição dos candidatos, mas
todos aqueles que aderiram ao seu objetivo de captação ilícita de votos, confundindo-se, portanto, com o próprio
mérito da causa.
Ultrapassada a preliminar de ilegitimidade passiva, é possível adentrar ao meritum causae.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral, prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, pode ser apresentada
por qualquer partido político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público Eleitoral, até a data da diplomação. É
utilizada para pedidos de abertura de investigação judicial, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias para apurar o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político.
A decisão que acolhe o pedido versado em ação de investigação judicial eleitoral pode acarretar, isolada ou
cumulativamente, de acordo com o art. 22, XIV, da LC 64/90: a) declaração de inelegibilidade do representado e
de quantos hajam contribuído para a prática do ato, para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes; e
b) cassação do registro ou do diploma do candidato diretamente beneficiado.
Inicialmente, destaco a Lei n. 9.504/97 que, em seu artigo 41-A, dispõe:
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 cinquenta 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. (Incluído pela Lei nº 9.840,
de 1999).".
Por sua vez, o art. 22 da Lei Complementar n. 64 de 1990 traz as espécies de "Abuso de Poder" que ensejam a
procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Para configuração do referido abuso, em uma das vertentes indicadas no mencionado artigo 22 acima, não é
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias
que o caracterizam.
Desta feita, pode-se conceituar como abuso do poder econômico ou político toda a conduta ativa ou omissiva que
tenha gravidade para atingir o equilíbrio entre candidatos que almejam determinado pleito eleitoral. O abuso se
traduz em uma ação que acarreta gravidade no equilíbrio ideal entre os candidatos, sendo uma espécie de
concorrência desleal que abala a competição, podendo levar ou não o infrator à vitória no pleito eleitoral.
Assim, a partir das alterações introduzidas pela LC n. 135/2010, o legislador instituiu "a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam" como novo paradigma para aferição do abuso de poder, com a nova redação
dada ao art. 22, XVI, da LC n. 64/90.
Convenço-me que é sob esse espeque, isto é, da gravidade da(s) conduta(s), da potencialidade de afetar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos, da vontade deliberada em abusar da sua condição de
agente público para desequilibrar as eleições, enfim, da deslealdade, que deve ser analisada a ação de
investigação judicial - AIJE, pois deve-se provar o comprometimento da lisura das eleições, à luz do contexto
probatório coligido na investigação judicial eleitoral (RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral - 15ª edição. Rio de
Janeiro: Impetus, 2016, p. 799).
Ou seja, o ilícito a ser provado consiste na configuração dos "verbos do tipo" (doar, oferecer, prometer etc.) com a
finalidade de obter voto entre o registro da candidatura e até a data do pleito; não com a finalidade de que o fato
provado em sede da referida Ação seja capaz de alterar o resultado do pleito, mas sim, que tenha prejudicado a
legitimidade do pleito.
Da leitura do art. 41-A da Lei das Eleições, percebe-se que são necessários quatro requisitos, cumulativamente
apurados, para a aplicação das sanções cominadas para a captação ilícita de sufrágio: 1) a prática de uma
conduta punível (doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza); 2) a
ilegitimidade da conduta (a conduta ilícita há de partir de candidato ou de terceiro a mando dele); 3) a finalidade (o
infrator deve agir de forma dolosa, com a real intenção de obter o voto do eleitor); e 4) o período de tempo (a
prática ilícita deve ocorrer entre o registro da candidatura e o dia da eleição).
Realizada a instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas, estas declararam o quanto se segue.
Adenilma de Jesus Santos, declarante, disse que participou de atos de campanha, no ano de 2016; que era
simpatizante do partido de José Silveira Guimarães, ex-prefeito; que, no mês de outubro de 2016, recebeu em sua
casa a visita de um homem conhecido como "Pato Maravilha" , irmão do então candidato a Prefeito Humberto
Maravilha, o qual lhe perguntou, na presença de seus dois filhos, José Wesley e Amanda, se não teriam interesse
em votar nos representados; disse que recusou a proposta, no entanto, ao acompanhar o investigado até a porta
de saída, o mesmo insistiu no intento e lhe entregou uma ordem de entrega de dois sacos de cimento, a serem
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pegos nas proximidades da casa de Joaquim; que não foi buscar as sacas de cimento, pois achou errada aquela
conduta, motivo pelo qual denunciou o fato ao Ministério Público; que seu filho José Wesley, de 16 anos de idade,
à época, recebeu de "Pato Maravilha" a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais, ao passo que sua filha Amanda,
de 21 anos de idade, à época, recebeu deste a quantia de R$ 100,00 (cem) reais, além de uma ordem para a
entrega de dois sacos de cimento; que em troca do dinheiro e das sacas de cimenta foram pedidos os votos dos
eleitores; que os correligionários de Humberto Maravilha estavam passando de casa em casa na rua da
declarante, tendo ouvido de outras pessoas sobre o recebimento de sacas de cimento em troca de votos.
Asseverou, ainda, que Pato não teria dito expressamente que estava a mando do prefeito.
Amanda de Jesus Santos da Silva, declarante, disse que participou de atos de campanha eleitoral, no ano de
2016, como simpatizante do partido de José Silveira Guimarães; que recebeu em sua casa a visita de um homem
conhecido como "Pato Maravilha" , irmão do atual Prefeito "Humberto Maravilha" ; que o referido indivíduo
ofereceu R$ 100,00 (cem) reais à declarante, duas ordens de entrega de cimento à sua mãe, além de dinheiro ao
seu irmão Wesley; disse que sua mãe recusou a oferta, mas, ao se dirigirem à porta da saída de casa, o cabo
eleitoral lhe entregou a quantia de R$ 100,00 (cem) reais em dinheiro, deu ao seu irmão, José Wesley, a quantia
de R$ 50,00 (cinquenta reais), em dinheiro, e entregou à sua mãe duas ordens de cimento; que ao entregar o
dinheiro, "Pato Maravilha" indagou-lhe se esta passaria a apoiar a candidatura do seu irmão "Humberto
Maravilha" ; que o cabo eleitoral pediu expressamente o voto de sua genitora em troca das ordens de cimento
entregues; que reconhece o documento de f. 22 como sendo as ordens de entrega de cimento; que o cimento
deveria ser recebido em uma loja de material de construção, próxima à casa de Joaquim; que sabe que as
pessoas da Cerâmica Martins Fontes apoiaram a candidatura de "Humberto Maravilha" .
Nivaldo Correa de Andrade, declarante, disse que fotografou alguns atos de entrega de material de construção à
população; que reconhece a fotografia de f. 24, como sendo retirada por si, afirmando tratar-se do local de
propriedade de Clemildes, onde era descarregada a carreta de material de construção; que tal imóvel havia sido
locado para funcionamento de uma loja de material de construção, conhecida como Ponto Certo; que recebeu as
fotografias de fls. 25/29 dos autos, não sendo, pois, de sua autoria; que muitas carretas de material de construção
foram descarregadas no local, às vésperas das eleições, chamando a atenção da população; que a Cerâmica
Martins Fontes declarou publicamente apoio à campanha de "Humberto Maravilha" ; que conhece Márcio Santos
Costa, irmão de "Humberto Maravilha" , e proprietário do Ponto Certo; que conhece Gildeci, esposa de "Novinho" ,
ligado a "Humberto Maravilha" e aos irmãos deste; que a moto de entrega da loja tem adesivo da candidatura de
"Humberto Maravilha" ; que a casa de Joaquim, atual Secretário de Educação de Umbaúba, é vizinha do Ponto
Certo; que Márcio é o atual Secretário de Governo de Umbaúba; que a aglomeração de pessoas no Ponto Certo
chamou a atenção da comunidade; que em quinze dias foram descarregadas quatro carretas de cimento no Ponto
Certo, não tendo mais havido desde então; que cada carreta pode carregar até setecentos sacos de cimento,
totalizando quatro mil e oitocentos sacos de cimento entregues no local.
José Wesley Jesus dos Santos, declarante, disse que participou de carreatas nas eleições municipais de 2016;
que recebeu do cabo eleitoral, "Pato Maravilha" , irmão de "Humberto Maravilha" , a quantia de R$ 50,00
(cinquenta) reais, em troca de seu voto, dizendo "tamo junto" ; que sua irmã e sua mãe estavam na residência do
declarante quando houve a entrega do dinheiro; que na mesma ocasião sua irmã Amanda recebeu R$ 100,00
(cem) reais de "Pato Maravilha" , ao passo que sua mãe recebeu alguma coisa, mas não sabe informar
precisamente do que se tratava.
Das provas produzidas (documental e testemunhal) nos autos, entendo que é parcialmente procedente a presente
representação.
Com efeito, inicialmente é salutar deixar claro que todas as pessoas ouvidas o foram na qualidade de declarantes,
e não testemunhas, não prestando, portanto, compromisso de dizer a verdade sob pena do cometimento do crime
de falso testemunho, o que, regra geral, retira pouco da força probante de tal meio de prova.
Continuando, pode-se concluir, da prova oral, que três dos declarantes foram aliciados pelo réu Carlos Alexandre
Santos Costa, tendo este dado, em troca de votos para seu irmão, o requerido Humberto Santos Costa, 2 ordens
de cimento para Adenilma de Jesus Santos, R$ 100 (cem reais) para Amanda de Jesus Santos da Silva e R$
50,00 (cinquenta reais) para José Wesley de Jesus Santos da Silva. Tais declarantes, em nenhum momento,
entretanto, trazem elementos que indiquem a participação dos demais réus na situação apontada de captação
ilícita de sufrágio, considerada abuso de poder econômico.
O também declarante Nivaldo Correia de Andrade Santos apenas trouxe informações acerca da entrada e saída
de veículos transportando sacos de cimento do estabelecimento Ponto Certo, mais parecendo um fiscal 24 (vinte e
quatro) horas em favor da coligação requerente, motivo pelo qual a sua oitiva em termo de declarações foi medida
acertadíssima, ante o seu comprometimento com aquela. Assim, no livre convencimento motivado que me é
garantido constitucionalmente, entendo pela fragilidade de sua oitiva, que, ademais, nada teve mesmo a
enriquecer o conjunto probatório.
Outrossim, por intermédio da documentação carreada aos autos, mormente as ordens de entrega de material de
construção, mais especificamente cimento, avistáveis às fls. 22 e fotografias do local da entrega dos referidos
bens (fls. 24/41), têm-se como crível a estória contada pelos declarantes da mesma família, a mãe Adenilma de
Jesus Santos, a filha Amanda de Jesus Santos da Silva e o filho José Wesley de Jesus Santos da Silva, motivo
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pelo qual entendo configurada a prática da doação de bens apenas pelo réu Carlos Alexandre Santos Costa, com
o objetivo claro de viciar a vontade daqueles eleitores em favor de seu irmão, então candidato a prefeito.
O mesmo não se pode dizer, contudo, em relação aos demais requeridos, senão vejamos.
Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, é necessária a existência, nos autos, de prova segura e
inconteste de que o ato descrito no art. 41-A da Lei 9.504/97 foi praticado pelo candidato ou com a sua anuência.
Do contrário, a sua responsabilidade não seria subjetiva, mas, sim, objetiva, o que não é cabível na hipótese legal
em comento.
A propósito, as pessoas ouvidas em sede de instrução processual nada disseram sobre o fato de saber ou não da
aquiescência dos candidatos envolvidos no pleito, Humberto Santos Costa e Guadalupe Oliveira Ribeiro. Da
mesma forma, nada há de prova documental que conduza à convicção de que eles praticaram alguma conduta
considerada como captação ilícita de sufrágio, ou que mandaram, autorizaram ou aquiesceram a elas.
Malgrado prescindir de atuação direta do candidato beneficiário, a subsunção do comportamento do agente ao
dispositivo legal reclama, ao menos, a comprovação de sua aquiescência, ou seja, de sua participação efetiva,
ainda que indireta, não sendo possível condená-lo por mera presunção. Nesse ponto, em que pese o requerido
Carlos Alexandre Santos Costa ser irmão do então candidato Humberto Santos costa, atual Prefeito de Umbaúba,
não ficou demonstrado efetivamente nos autos a sua participação no ilícito apontado, seja de forma direta ou
indireta. O mesmo se diga em relação a Guadalupe Oliveira Ribeiro, que nem parente é daquele outro réu, único
citado pelos declarantes ouvidos.
A simples probabilidade não é, nem mesmo, suficiente para embasar o especial fim de agir, consistente no
condicionamento de que a suposta conduta tenha sido praticada em troca de votos.
Acerca do tema, sabe-se que a corrupção é o grande mal da administração pública brasileira, sendo a captação
ilícita de sufrágio a sua face mais perversa, também chamada popularmente de "compra de voto" , que, aliada ao
abuso de poder econômico, abuso de poder político e abuso no uso dos meios de comunicação, desgraçam todo o
sistema político-democrático, devendo ser destruída desde o seu nascedouro.
Sem embargo, a punição para condutas tão danosas, consubstanciadas na cassação do registro/diploma, multa
eleitoral e na inelegibilidade do autor do fato, não pode ser efetivada em face de um substrato probante deveras
insuficiente.
Em abono a esse entendimento, cito recentes julgados do E. Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, in litteris:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. AIJE. ART.41-A, DA LEI Nº 9.504/97.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. SUPOSTA DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM TROCA DO VOTO.
IMPROCEDÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E
IDÔNEO A SUPEDANEAR A PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO. PROVAS PRODUZIDAS INÁBEIS
A PERMITIR UM JUÍZO MÍNIMO DE CERTEZA ACERCA DA PRÁTICA DOS ILÍCITOS ELEITORAIS
IMPUTADOS AOS RECORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. (...)
4. A inexistência de arcabouço probatório robusto e idôneo acerca dos fatos que constituiriam captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico na campanha eleitoral dos recorridos é evento que conduz à improcedência
do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Recurso Eleitoral 428-76.2016.6.25.0014, Acórdão 3/2017,
Rosário do Catete/SE, julgamento em 23/01/2017, Relator Juiz Fábio Cordeiro de Lima, publicação no Diário de
Justiça Eletrônico, tomo 13/2, data 25/01/2017)
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES
2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. ABUSO DE
PODER (ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 64/90). AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Para a procedência de ação com fundamento no artigo 22 da
Lei Complementar 64/90 é imperiosa a demonstração límpida e inequívoca da ocorrência de abuso de poder, com
finalidade eleitoral. 4. Na ausência de acervo probatório sólido que permita a formulação de um juízo mínimo de
certeza da efetiva ocorrência da conduta ilícita apontada, impõe-se
a manutenção da sentença que julgou
improcedente a representação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Recurso Eleitoral 576-26.2016.6.25.0002,
Acórdão 149/2017, Aracaju/SE, julgamento em 20/04/2017, Relator Des. Edson Ulisses de Melo, publicação no
Diário de Justiça Eletrônico, data 18/05/2017).
Assim, a absolvição é medida que se impõe em relação aos requeridos Humberto Santos Costa e Guadalupe
Oliveira Ribeiro.
A mesma conclusão deve ser dada para os réus Cremildes Nascimento de Almeida Rodrigues, Gildeci Valadão
Santos e Márcio Santos Costa.
No que se refere à representada Clemildes Nascimento de Almeida Rodrigues, além de não ter sido citada por
nenhum dos declarantes, observa-se que ela apenas era a proprietária do imóvel de onde saíam os sacos de
cimento supostamente doados a eleitores, tendo, entretanto, alugado o mesmo para outra empresa. Tal fato em
nada a relaciona com as condutas apontadas pela coligação autora, devendo ser absolvida.
Em relação a Gildeci Valadão Santos e Márcio Santos Costa, observa-se serem eles sócios da empresa "Ponto
Certo" , que utiliza o imóvel constante nas fotos e vídeos apresentados para a guarda de materiais de construção
para venda ao consumidor.
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A prova documental acostada demonstra apenas operações naturais de uma empresa que vende materiais de
construção, como, por exemplo, blocos, vergalhões, areia, cimento, brita etc., sem haver nenhuma relação
comprovada com as condutas irrogadas pela requerente. A bem da verdade, chega mesmo a ser curioso o fato de
só haver fotos de veículos carregando sacos de cimento (haja vista inúmeros outros tipos de materiais de
construção), talvez pela parcialidade partidária de quem tirou as fotos, o declarante Nivaldo Correa de Andrade.
Outrossim, mesmo as ordens de cimento apresentadas nos autos são de pessoa jurídica diversa (Cerâmica
Martins) da empresa de tais réus, demonstrando, ao cabo, a insuficiência probatória para uma condenação dos
mesmos.
Por fim, nem se alegue que, pelo fato de Márcio Santos Costa ser irmão de Humberto Santos Costa e Carlos
Alexandre Santos Costa, ele sabia do quanto praticado por este último em benefício daquele, pois, como já dito
antes, é preciso provas robustas para se demonstrar límpida e inequivocamente a ocorrência de abuso de poder,
com finalidade eleitoral, o que não aconteceu no processo em tela.
À guisa de arremate, observa-se que Humberto Santos Costa e Guadalupe Oliveira Ribeiro pediram a condenação
da coligação requerente como litigante de má-fé, ao fundamento de que ela se recorre do judiciário
fundamentando a pretensão em fatos sabidamente inverídicos e em razão de desavença política, com vontade
deliberada de proceder com deslealdade.
Ora, após análise minuciosa dos autos, entendemos não se encaixar a hipótese em nenhuma das situações
descritas no art. 80, do NCPC. Com efeito, a demanda trazida nestes autos ressoa como de utilização cotidiana
em pleitos eleitorais, não podendo ser considerada como "pretensão fundada em fatos inverídicos e em razão de
desavença política" , tanto que houve a procedência em relação a um dos réus.
Assim, afasto a litigância de má-fé da coligação autora.
3 - DISPOSITIVO
Diante do exposto, após análise detida das provas carreadas a estes autos, com fundamento no art. 41-A, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 19 e 22, caput, e inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, com as alterações da Lei
Complementar nº 135/2010, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL, para:
a) CONDENAR o réu CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00,
nos termos do art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97 c/c art. 89, da Res. 23457/15 do TSE, e DECLARAR SUA
INELEGIBILIDADE pelo prazo de 8 (oito) anos, a contar da data da eleição municipal de 2016, conforme os termos
do art. 1º, inciso I, "J", da Lei Complementar n. 64/1990.
b) ABSOLVER os réus HUMBERTO SANTOS COSTA, GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO, CREMILDES
NASCIMENTO DE ALMEIDA RODRIGUES, GILDECI VALADÃO SANTOS E MÁRCIO SANTOS COSTA da
acusação lhes imputada nos autos.
Deixo de condenar o Investigado em custas e honorários advocatícios, haja vista tal sanção não ter vez em ação
eleitoral.
Determino que sejam enviadas cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral para a apuração de crime e demais
ilícitos, caso ainda não tenham sido remetidas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Umbaúba, 06 de junho de 2018.
José Marcelo Barreto Pimenta
Juiz Eleitoral
Despacho
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 615-21.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS COM O POVO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INVESTIGADO: HUMBERTO SANTOS COSTA
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
INVESTIGADO: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
INVESTIGADO: ALEXSANDRO PRADO SANTOS
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
INVESTIGADO: ANDERSON FONTES FARIAS
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
INVESTIGADO: ALDA DE JESUS SANTOS
ADVOGADO: Anderson Mardson Ferreira de Jesus - OAB: 4855/SE
INVESTIGADO: CLEONÂNCIO GONÇALVES DIAS
ADVOGADO: Anderson Mardson Ferreira de Jesus - OAB: 4855/SE
INVESTIGADO: JOSÉ GERALDO ÁVILA BOAVENTURA
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ADVOGADO: Joarleide de Matos Menezes Cruz - OAB: 4415/SE
INVESTIGADO: JOSÉ SILVEIRA DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO: Joarleide de Matos Menezes Cruz - OAB: 4415/SE
RESUMO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97,
ART. 97-A) - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - PEDIDO DE
CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO
DESPACHO/DECISÃO:
DECISÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Vistos etc.
Alexsandro Prado Santos e Anderson Fontes Farias opuseram Embargos de Declaração de fls. 287/298, em face
da sentença de fls. 279/286, em que alegam suposta contradição na sentença prolatada nestes autos, uma vez
que o referido decisium fora prolatado por juiz que não conduziu a instrução processual, bem como este utilizou-se
somente do depoimento de uma testemunha para embasar a condenação dos embargantes, havendo, assim,
aplicação indevida do art. 41-A da Lei das Eleições, bem como artigo 89 da Resolução 23.457/2015 e Princípio do
Juiz Natural ou Identidade Física do Juiz.
Em seguida, José Silveira dos Santos Costa, também, opôs aclaratórios, como nota-se nas fls. 299/303, em face
da sentença já mencionada, alegando, em síntese, que o juiz foi contraditório com a prova constante nos autos,
haja vista ter condenado o postulante baseado em provas contraditórias, parciais e eivadas de vícios, bem como
foi omisso, haja vista não ter analisado a tese de defesa de ausência de potencialidade lesiva e litigância de má-fé.
Por fim, a investigante Coligação "Unidos Com o Povo" opôs seus Embargos declaratórios em face da referida
sentença, fls. 304/319, manifestando-se, em síntese, no sentido de que esta foi contraditória e omissa, devido a
existência de provas nos autos da participação dos investigados Humberto Santos Costa e Guadalupe Oliveira
Ribeiro na captação ilícita de sufrágio.
É o breve relato.
Pois bem, o art. 275 do Código Eleitoral, admite a oposição de embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.
O âmbito dos Embargos Declaratórios é restrito, limitado aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material nas decisões, conforme vem estatuído no art. 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil,
razão pela qual devem, de regra, gravitar em torno dos elementos de decisão, não alterando suas conclusões,
uma vez que sua função tem caráter meramente retificativo, integrativo e aclaratório.
Perlustrando os autos, verifica-se que, na realidade, os embargantes almejam o reexame, sob suas óticas, do
decisum ora atacado, tendo em vista requererem modificações no que concerne a condenações e provas que
embasaram as condenações.
Com efeito, os postulantes pretendem discutir, em sede de embargos, matéria que deverá ser revista apenas em
sede de recurso próprio para o TRE/SE, sendo evidente, assim, que não se utilizaram do meio processual idôneo,
já que os embargos de declaração não devem objetivar a reforma da decisão, mas sim o seu esclarecimento ou
suprimento.
Portanto, não havendo contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade a ser retificada, suprida ou aclarada,
nem erro material, não podem prosperar as alegações dos embargantes.
Conclusão.
Ante o exposto, de acordo com o artigo 1.024, caput, do Novo Diploma Processual Civil, conheço dos embargos
opostos, e, no mérito, negos-lhe provimento, determinando que se mantenham inalterados os comandos do
decisum de fls. 279/286, em todos os seus termos.
P.R.I.
Cumpra-se conforme determinado em sentença.
Umbaúba/SE, 06 de junho de 2018.
José Marcelo Barreto Pimenta
Juiz Eleitoral
REPRESENTAÇÃO 373-62.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
REPRESENTANTE: MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): HUMBERTO SANTOS COSTA
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
REPRESENTADO(A): GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS - PEDIDO
DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA
DESPACHO/DECISÃO:
Intimen-se os representantes para, querendo, apresentar razões finais no prazo legal.
Umbaúba/SE, 06 de junho de 2018
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José Marcelo Barreto Pimenta
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
PROCESSO 0600033-09.2018.6.25.0000
EDITAL nº
Ref.: REGISTRO DE ÓRGÃO DE PARTIDO POLÍTICO EM FORMAÇÃO Nº 0600033-09.2018.6.25.0000 - Classe
40 Nos termos dos artigos 21 e 22 da Resolução TSE nº 23.465/2015, FAÇO SABER a todos quantos o presente
EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que se encontra àdisposição dos interessados o processo judicial
eletrônico referente ao pedido de REGISTRO DE ÓRGÃO DE PARTIDO POLÍTICO EM FORMAÇÃO do
REQUERENTE(S): PARTIDO DA EVOLUCAO DEMOCRATICA - PED (DIRETÓRIO REGIONAL/SE). Os
respectivos dados encontram disponíveis para consulta através do site do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe,
no endereço eletrônico https://pje.tre-se.jus.br:8443/pje-web/ConsultaPublica/listView.seam OBSERVAÇÃO: O
interessado que desejar impugnar o pedido de registro deverá fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/SE - DJE, em petição fundamentada, dirigida ao
Relator, com a clara identificação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, devendo juntar desde logo a
prova documental pertinente e, se for o caso, requerer, justificadamente, outras provas, inclusive requisição de
documentos em poder de terceiros ou de repartições públicas. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, é expedido o presente EDITAL, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/SE - DJE,
na forma da Resolução TSE 23.465/2015. Aracaju, 24 de maio de 2018.
JAMILLE SECUNDO MELO
Analista Judiciária
PROCESSO 0600179-50.2018.6.25.0000
EDITAL Nº 06/2018
Em cumprimento ao disposto no artigo 51 da Resolução TSE nº 23.463/2015, damos ciência aos interessados que
foram apresentadas as prestações de contas finais das ELEIÇÕES 2016 do PARTIDO VERDE (DIRETÓRIO
ESTADUAL/SE), nos autos da Pet Nº 0600179-50.2018.6.25.0000. Os respectivos dados encontram disponíveis
na página da internet do Tribunal Superior Eleitoral, no endereço eletrônico www.tse.jus.br, podendo qualquer
partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, impugná-las
no prazo de três dias. Dado e passo nesta cidade de Aracaju, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezoito.
JAMILLE SECUNDO MELO Chefe da SEPRO/SJD
Intimação
PROCESSO 0600179-50.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PETIÇÃO Nº 0600179-50.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
DESPACHO / DECISÃO:
Trata-se de Petição pela qual érequerida a regularização da prestação de contas referente às Eleições 2016,
apresentada pelo Partido Verde, que foram declaradas por este TRE/SE (Acórdão de nº 504/2017) como não
prestadas.
Considerando o disposto no artigo 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015, salientando-se que o presente pedido
não deve ser recebido com efeito suspensivo; DETERMINO:
I - que sejam adotadas as providências previstas no artigo 51 da referida resolução normativa;
II - que sejam encaminhados os autos àSeção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (SECEP), para análise
da documentação apresentada pelo Partido Verde (ID 19221/19231 e ID 19234/19236), referente às eleições de
2016, observando-se o rito previsto na Resolução TSE nº 23.463/2015, para o processamento da prestação de
contas, no que couber, para verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário, conforme dispõe o artigo 73, §2º, inciso V, da referida resolução normativa.
Aracaju(SE), em 29 de maio de 2018.
JUIZ(A) ÁUREA CORUMBA DE SANTANA RELATOR(A)
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PROCESSO 0600084-20.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600084-20.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aquidabã - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): RICARDO MUCIO SANTANA DE ABREU LIMA
DESPACHO / DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de pedido de requisição de Ronei Barboza de Souza, servidor público da Prefeitura Municipal de Cedro
de São João/SE, ocupante do cargo de Fiscal de Arrecadação, a fim de desempenhar as atribuições de Auxiliar de
Cartório junto à3ª Zona Eleitoral.
Visualiza-se àfl. 8, a descrição das atividades desenvolvidas pelo servidor requisitando no órgão de origem.
Àfl. 17 consta a cópia do Certificado de Conclusão de 2º Grau.
Avista-se àfl. 25, certidão de que o aludido servidor nunca foi requisitado para exercer suas atividades laborativas
nesta Justiça Especializada.
Em parecer de fls. 27/29, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido de requisição.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Consistem os autos em pedido de requisição de Ronei Barboza de Souza, servidor público municipal, ocupante do
cargo de Fiscal de Arrecadação na Prefeitura Municipal de Cedro de São João/SE, para o exercício da função de
Auxiliar de Cartório junto à3ª Zona Eleitoral.
De início, impende registrar que a análise dos pedidos de requisição de servidores érealizada seguindo os ditames
insculpidos pela Resolução TSE nº 23.523/2017, da qual transcrevo alguns artigos:
“Art. 2º Serão requisitados apenas servidores ocupantes de cargo efetivo na administração, cujo vínculo será
comprovado por meio da apresentação do termo de posse no cargo ou da declaração da situação funcional.
§1º Évedada a requisição de servidores nas seguintes hipóteses:
I –ocupantes de cargos isolados, de cargos ou empregos técnicos ou científicos e de quaisquer cargos ou
empregos do magistério federal, estadual ou municipal, salvo na hipótese de nomeação para cargo em comissão.
II –submetidos a sindicância, processo administrativo disciplinar ou em estágio probatório;
III –contratados temporariamente.
§2º Consideram-se cargos técnicos ou científicos aqueles que requerem, pela natureza das atribuições ou das
atividades desenvolvidas, conhecimentos especializados ou domínio de uma habilidade específica para execução
de serviço que não seja essencialmente administrativo, independentemente da denominação e do nível de
escolaridade do cargo.
(...)” (Grifo nosso)
Da leitura da norma acima transcrita depreende-se que são estabelecidas algumas vedações que devem ser
observadas pelos Regionais na requisição de servidores para auxiliarem no serviço eleitoral.
Acerca das hipóteses de vedação, proíbe-se a requisição de servidores ocupantes de cargos ou empregos
técnicos. Estes, conforme se pode observar, requerem, pela natureza das atribuições ou das atividades
desenvolvidas, conhecimentos especializados ou domínio de uma habilidade específica para execução de serviço
que não seja essencialmente administrativo.
No caso específico, depara-se com o cargo de Fiscal de Arrecadação, ocupado pelo requisitando no órgão de
origem, o qual énecessário saber se está inserido na hipótese de vedação legal.
Compulsando os autos, àfl. 8, foram acostadas as atribuições inerentes ao cargo originário do requisitando, quais
sejam:
"Atendimento ao público; Arrecadar valores, controlar recebimentos, atualizar débitos; Controlar parcelamentos,
inscrever em dívida ativa; Encaminhar débitos para cobrança; Manter o cadastro atualizado dos contribuintes;
Processos de abertura de empresas e profissionais autônomos; Emissão de Alvarás e Certidões referente a
assuntos constantes no cadastro tributário do município."
Segundo se observa, por meio de uma simples leitura da descrição das atribuições do cargo de Fiscal de
Arrecadação, épossível verificar que para o efetivo desenvolvimento das funções acima relatadas são necessários,
realmente, conhecimentos/habilidades específicos nessa área, fato que, segundo o conceito narrado no §2º do
artigo 2º da Resolução, outrora transcrito, se encaixa na descrição de “cargo técnico”.
Nessa linha, cito precedentes deste Egrégio Tribunal Eleitoral de Sergipe que indeferiram as requisições de
servidores, em casos similares ao tratado nestes autos:
“MATÉRIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REQUISIÇÃO DE SERVIDOR. AUXILIAR DE
CARTÓRIO. INDEFERIMENTO. RESOLUÇÃO TRE/SE 141/2012. EXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. SERVIDOR
OCUPANTE DE CARGO DE FISCAL DE ARRECADAÇÃO. CARGO TÉCNICO. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 2º
DA RESOLUÇÃO TSE 23.255/10. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
NO ÓRGÃO DE ORIGEM E NO CARTÓRIO ELEITORAL. INDEFERIMENTO.
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1. Ainda que favoráveis algumas circunstâncias averiguadas, observa-se óbice legal ao deferimento da requisição
pretendida, eis que o servidor indicado ocupa cargo técnico de Fiscal de Arrecadação, incidindo, portanto, na
vedação legal contida no art. 8º da Lei nº 6.999/82 (replicado no artigo 2º da Resolução TSE nº 23.255/2010).
2. Ademais, inexiste correlação entre as atividades desenvolvidas pelo servidor no órgão de origem e aquelas a
serem desenvolvidas no serviço eleitoral.
3. Impõe-se a manutenção do indeferimento da requisição do servidor pretendido, vez que não atendidas as
disposições legais pertinentes àespécie." (Pedido de Reconsideração no PA nº 90-86.2012.6.25.0000, Resolução
nº 203/2012, Relatora Juíza Elvira Maria de Almeida Silva, Publicado no DJE/TRE/SE de 25/9/2012) (Grifo nosso)
“REQUISIÇÃO DE SERVIDOR. AUXILIAR DE CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. OCUPANTE DE CARGO
DE FISCAL DE ARRECADAÇÃO. VEDAÇÃO. ARTIGO 8º DA LEI 6.999/82. INDEFERIMENTO.
1. Não obstante as circunstâncias legais favoráveis já averiguadas, observa-se óbice legal ao deferimento da
requisição pretendida, eis que o servidor indicado ocupa cargo eminentemente técnico de Fiscal de Arrecadação,
Nível II, Letra A, do Quadro Efetivo da Prefeitura de Boquim/SE, conforme decreto Municipal de 09/07/1991,
incidindo, portanto, na vedação legal contida no artigo 8º da Lei nº 6.999/82 (replicado no artigo 2º da Resolução
TSE nº 23.255/2010)
2. Impõe-se o indeferimento da requisição do servidor pretendido, eis que não atendidas as disposições legais
pertinentes àespécie." (Processo Administrativo nº 90-86.2012.6.25.0000, Resolução nº 141/2012, Relatora Juíza
Elvira Maria de Almeida Silva, Publicado no DJE/TRE/SE de 26/06/2012) (Grifo nosso)
“MATÉRIA ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÃO. AUXILIAR DE CARTÓRIO ELEITORAL. SERVIDOR PÚBLICO.
COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES EXERCIDAS NA ORIGEM E NESTA JUSTIÇA. CARGO
TÉCNICO. NÃO CONFIGURADO. ÓBICE LEGAL. NÃO VERIFICADO. DEFERIMENTO DO PEDIDO.
(...)
2. O cargo ou emprego técnico ao qual se refere o art. 8º da Lei nº 6.999/82 pressupõe o desempenho de
atividade que exige habilitação específica, a exemplo de Agente de Saúde (PA nº 7-70, Relator: José Alcides
Vasconcelos Filho, DJE de 24/05/2012), Fiscal de Tributos (PA nº 90-23, Relator; José Alcides Vasconcelos Filho,
DJE de 09/06/2011), Fiscal de Arrecadação (PA nº 4-52, Relator: Ronivon de Aragão, DJE de 11/08/2011), todos
julgados desta Corte Regional.
(...)
4. Há que se deferir o pedido de requisição de servidor quando demonstrada a adequação do requerimento às
exigências previstas na Resolução TSE nº 23.255/2010.
5. Deferimento do pedido." (Processo Administrativo nº 33-68.2012.6.25.0000, Resolução nº 132/2012, Relator
Juiz Mário César Vasconcelos Freire de Carvalho, Publicado no DJE/TRE/SE de 08/06/2012) (Grifo nosso)
“REQUISIÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS.
ÓBICE LEGAL. ART. 2º DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.255/2010. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE
CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INDEFERIMENTO.
1. Não obstante as circunstâncias legais favoráveis averiguadas, verifica-se óbice ao deferimento da requisição
pretendida, já que a requisitanda ocupa o cargo de Fiscal de Tributos, da Prefeitura Municipal de Neópolis,
incidindo na vedação legal do art. 2º da Resolução-TSE nº 23.255/2010;
2. Vislumbra-se ainda manifesta incompatibilidade entre as atividades típicas do cargo da requisitanda e as
competências exigidas na função de auxiliar de cartório, em ofensa aos termos do art. 6º da mencionada
resolução;
3. Indeferimento do Pedido." (Processo Administrativo nº 123-76.2012.6.25.0000, Resolução 171/2012, Relatora:
Marilza Maynard Salgado de Carvalho, Publicado no DJE/TRE/SE de 17/08/2012) (Grifo nosso)
Ademais, da análise das atividades acostadas àfl. 8, acima descritas, observa-se que inexiste correlação entre as
atividades típicas desenvolvidas pelo servidor no órgão de origem e aquelas a serem desempenhadas no serviço
eleitoral, situação que infringe o art. 5º da Resolução TSE nº 23.523/2017, abaixo transcrito:
"Art. 5º Compete aos tribunais regionais requisitar servidores lotados no âmbito de sua jurisdição para auxiliar os
cartórios das zonas eleitorais, observada a correlação entre as atividades desenvolvidas pelo servidor no órgão de
origem e aquelas a serem desenvolvidas no serviço eleitoral.
§1º Na análise da correlação das atividades, observar-se-á o caráter administrativo das atribuições do cargo de
origem, independentemente do nível de escolaridade do cargo." (Grifo nosso)
Em sendo assim, não resta dúvida de que a atividade desempenhada pelo Fiscal de Arrecadação necessita de
conhecimentos/habilidades específicos, cargo este que se qualifica como técnico, bem como que o citado cargo
não possui correlação com as atividades desenvolvidas no cartório eleitoral, hipóteses expressamente vedadas na
mencionada legislação.
Portanto, ainda que se saiba da capacidade do requisitando para desempenhar os serviços desenvolvidos em um
Cartório Eleitoral, este Desembargador, na qualidade de Presidente em Substituição desta Corte, não pode se
furtar a obedecer os ditames legais e normativos aos quais está submetido.
Tornar-se-á necessário que o Juízo Eleitoral, visando àcontinuidade do serviço público, solicite outro servidor que
seja lotado no âmbito de sua jurisdição, em atendimento ao que determina a legislação, a fim de exercer
atividades de caráter administrativo para auxiliar nos serviços cartorários.
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Por essa razões, considerando as vedações expressas previstas nos artigos 2º, §1º, inciso I, e 5º da Resolução
TSE 23.523/2017, INDEFIRO a solicitação da requisição do servidor RONEI BARBOZA DE SOUZA.
ÀSGP para as providências necessárias.
Intime-se.
Aracaju (SE), em 2 de maio de 2018.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
PRESIDENTE DO TRE/SE EM SUBSTITUIÇÃO
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