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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
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 11/06/2018 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=11/06/2018
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 12 de junho de 2018.
MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
Acórdão
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 28/05/2018 ÀS 15:00
RECURSO ELEITORAL 45-73.2017.6.25.0011
ORIGEM: CARMÓPOLIS-SE (14ª ZONA ELEITORAL - MARUIM)
RELATORA: JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: LUCAS ISRAEL SANTOS DE JESUS
ADVOGADOS: CRISTIANO MIRANDA PRADO - OAB: 5794/SE E MÁRCIO MACEDO CONRADO - OAB:
3806/SE
RECORRIDO(A): COLIGAÇÃO CARMÓPOLIS UMA NOVA HISTÓRIA (PMDB/PSB/PSD/PC DO B))
ADVOGADO: WALLA VIANA FONTES - OAB: 8375/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE REGISTRO PRÉVIO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
PARA AFERIÇÃO DA DISTINÇÃO ENTRE PESQUISA E ENQUETE. IN DUBIO PRO CANDIDATO. EXCLUSÃO
DA MULTA IMPOSTA. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. As pesquisas de opinião pública, relativas às eleições ou aos candidatos, devem ser previamente registradas na
Justiça Eleitoral antes de sua divulgação sob pena de aplicação de multa.
2. A enquete, sondagem informal, não se confunde com pesquisa, que exige método científico e rigor técnico, não
ensejando a aplicação da sanção específica prevista no art. 33, §3º, da Lei 9.504/1997 por ausência de previsão
legal.
3. O conjunto probatório existente nos autos não permite aferir com precisão se houve a divulgação de uma
enquete ou de uma pesquisa eleitoral propriamente dita, o que afasta a incidência de multa prevista em lei por
propagação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, no mínimo, por aplicação do princípio eleitoral in dubio pro
candidato.
4. Conhecimento e provimento do recurso.
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 07/06/2018 ÀS 15:00
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 6-49.2017.6.25.0020
ORIGEM: DIVINA PASTORA-SE
RELATOR: DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
EMBARGANTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE)
ADVOGADOS: RAMON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - OAB: 4567/SE E DANNIEL ALVES COSTA - OAB:
4416/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2016. RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PRESENÇA DE UM DOS VÍCIOS
APONTADOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM OS ACLARATÓRIOS. NÃO RECEPÇÃO.
CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
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1. Reconhecida a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, cabe
ao órgão julgador acolher os embargos para sanar os vícios apontados e aperfeiçoar o julgamento.
2. Na espécie, verificada a presença de uma das omissões apontadas, consistente na falta de manifestação sobre
precedentes judiciais, impõe-se a admissão dos embargos, sem efeitos modificativos, para afastar o vício e manter
os demais termos do acórdão embargado.
3. De acordo com a jurisprudência do TSE, não é admissível a juntada de documentos em sede de embargos, se
oportunizada a prévia manifestação do partido sobre as falhas apuradas na prestação de contas. Precedentes.
4. Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 30/05/2018 ÀS 15:00
RECURSO ELEITORAL 516-51.2016.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
RELATORA: JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE)
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: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. ELEIÇÕES
2016. PRB. DIRETÓRIO MUNICIPAL. RECURSO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONVERSÃO DO RITO. ART.
62 DA RES. TSE 23.463/2015. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALTA DE
CONTAS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS DE CONTAS FINAIS ZERADOS.
FALHAS GRAVES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NÃO FAVORECE O PRESTADOR. NÃO
PROVIMENTO.
1. É faculdade do juiz eleitoral a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário, a fim de que sejam
apresentadas contas retificadoras. Art. 62, Res. TSE 23.463/15. Ausência de cerceamento de defesa. Preliminar
de ofício afastada.
2. No mérito, a não apresentação de extratos bancários da conta de campanha compromete o exame das contas e
atenta contra a confiabilidade e consistência dos dados encaminhados à análise da Justiça Eleitoral.
3. A apresentação das contas finais com carência de informações essenciais ao exame das contas não supre a
falta da prestação de contas parciais, mas, ao contrário, torna a falta desta última uma agravante.
4. Não se justifica a declaração de contas com extrato de contas finais zerado quando a agremiação prestadora,
além de ter, em coligação, elegido a chapa majoritária, com 64,23% dos votos válidos - patrocinou, ainda, 18
vereadores, sendo dois deles filiados a sua própria legenda.
5. Desaprovação das contas, nos termos do art. 68, III, da Res. TSE 23.463/15, a despeito de os autos retratarem
hipótese de não prestação, impedida tão somente pela proibição de reformatio in pejus.
6. Conhecimento e não provimento do recurso. Sentença Mantida.
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 29/05/2018 ÀS 15:00
RECURSO ELEITORAL 97-57.2017.6.25.0015
ORIGEM: PACATUBA-SE (15ª ZONA ELEITORAL - NEÓPOLIS)
RELATORA: JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO: JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES - OAB: 3131/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA APROVAR AS CONTAS.
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONVERSÃO DO RITO. ART. 62 DA RES. TSE
23.463/15. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PTC. CONTRATAÇÃO DE
ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PSEUDOIRREGULARIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE
GASTO DE CAMPANHA. APROVAÇÃO SEM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. É entendimento majoritário desta Corte ser faculdade do juiz eleitoral a conversão do rito simplificado para o
ordinário, a fim de que sejam apresentadas contas retificadoras. Art. 62, Res. TSE 23.463/15. Preliminar rejeitada.
2. Os honorários de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesses de candidato ou
de partido político em processo judicial não poderão ser pagos com recursos da campanha e não caracterizam
gastos eleitorais, cabendo o seu registro nas declarações fiscais das pessoas envolvidas e, no caso dos partidos
políticos, na respectiva prestação de contas anual. Inteligência do art. 29, § 1.º-A, da Res. TSE 23.463/15.
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3. Sobre serviços advocatícios e contábeis, o legislador considerou a distinção entre a contratação desses
profissionais para atividade-meio, em interesse da campanha, e aquela visando à atividade-fim, com finalidade de
prestação judicial em defesa do candidato.
4. O caso retrata situação de prestação de serviços de advogado para representação do candidato em juízo
justamente para apresentação da prestação de contas ora sub judice, portanto, de atividade-meio.
5. Recurso conhecido e provido, para aprovar as contas sem ressalva. Sentença reformada..
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 24/05/2018 ÀS 16:30
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO 173-97.2015.6.25.0000
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATORA: JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
EMBARGANTE: FRANCISCO CARLOS DE SANTANA JUNIOR
ADVOGADA: PAULA DANTAS RODRIGUES - OAB: 4859/SE
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: JOSÉ HUNALDO SANTOS DA MOTA - OAB: 1984/SE
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): NORMAN OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSÉ HUNALDO SANTOS DA MOTA - OAB: 1984/SE
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): ELIZABETE SANTOS FREITAS
ADVOGADO: JOSÉ HUNALDO SANTOS DA MOTA - OAB: 1984/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REQUISITO
DE ADMISSIBILIDADE INTRÍNSECO. APONTAMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA CONDUTA DE
CADA REQUERIDO DE FORMA ESPECÍFICA. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para o manejo dos embargos declaratórios exige-se a presença, no bojo da decisão fustigada, de um dos vícios
previstos no artigo 275 do Código Eleitoral.
2. Na espécie, houve omissão quanto à apreciação da ilegitimidade passiva ad causam, com a necessidade de
esclarecimentos sobre as alegações finais adunadas pelo tesoureiro, pessoalmente, na prestação de contas, em
posição de terceiro interessado, o que conduz ao seu conhecimento.
3. As resoluções do TSE, ao se referirem a "dirigentes" estão a fazer menção não apenas àqueles gestores
partidários da época do exercício financeiro em análise, mas aos atuais presidente e tesoureiro.
4. Evidencia-se legitimado ad causam o embargante, porquanto na posição de tesoureiro em atividade ao tempo
do acórdão, poderá vir a ser, subsidiariamente, responsabilizado por dívida do partido, em caso de sua
inadimplência aos termos do dispositivo.
5. Embargos conhecidos e não acolhidos. Manutenção do acórdão embargado..
Despacho
CUMPRIMENTO DE DECISÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 103-51.2013.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
ADVOGADO DA UNIÃO: Lyts de Jesus Santos - OAB: 3666/SE
EXECUTADO(A): PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: CUMPRIMENTO DE DECISÃO - CONDENAÇÃO - RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012.
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
Tendo em vista a informação da Corregedoria Regional Eleitoral nos autos da Prestação de Contas nº 75-49.2014,
providencie o bloqueio de imóveis de propriedade do Executado (Diretório Regional do PT do B de Sergipe),
utilizando-se para tanto da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
Após, abra-se vista à AGU para manifestação.
Aracaju (SE), 07 de junho de 2018.
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA - JUIZ 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).
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REPRESENTAÇÃO 1249-35.2010.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): FÁBIO ALMEIDA REIS
ADVOGADOS: Lysyana Araújo Rabêlo Barreto - OAB: 4600/SE e Outros
REPRESENTADO(A): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Alexandre Brito de Figueiredo - OAB: 2548/SE
RESUMO: REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - ANTECIPADA - INSERÇÕES - PEDIDO DE
APLICAÇÃO DE MULTA
DESPACHO/DECISÃO:
Considerando que a inscrição foi extinta pelo pagamento (fl. 94), devidamente registrado no sistema eleitoral (fl.
98), declaro extinta a dívida com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, DETERMINANDO o arquivamento
definitivo dos autos.
Aracaju(SE), 07 de junho de 2018.
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
JUIZ 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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 76-68.2013.6.25.0000 - DEFERE PARCIALMENTE REQUERIMENTO
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(A): PARTIDO DEMOCRATAS - DEM (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Antônio Carlos de Oliveira Bezerra - OAB: 1637/SE
INTERESSADO(A): NICODEMOS CORREIA FALCÃO
ADVOGADO: Antônio Carlos de Oliveira Bezerra - OAB: 1637/SE
INTERESSADO(A): JOÃO ALVES FILHO
ADVOGADO: Antônio Carlos de Oliveira Bezerra - OAB: 1637/SE
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2012.
DESPACHO/DECISÃO:
Considerando a informação lançada na petição avistada nas fls. 1155/1156 (Protocolo 1.484/2018), de que "o
Diretório Nacional já adotou as providências para o cumprimento da ordem judicial ainda neste mês de maio", e o
teor do artigo 37, § 9°, da Lei n° 9.096/95, no sentido de que "o desconto no repasse de cotas resultante da
aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se
realizarem as eleições", defiro parcialmente o pedido formulado por meio da referida petição, determinando que,
após a retenção dos repasses relativos aos meses de maio e junho/18 (1° semestre), seja a medida suspensa
durante o segundo semestre, retornando-se a suspensão das cotas do Fundo Partidário no mês de janeiro/2019.
Em referência à petição protocolada sob n° 1.578/2018 (fls. 1168/1169), solicitando o parcelamento do débito,
encaminhem-se os autos à SEPRO I, para que seja procedida a atualização do valor a ser recolhido ao erário.
Após, sejam os autos conclusos.
Publique-se. Intime-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).
CORREGEDORIA ELEITORAL
Atos do Corregedor
Editais
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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

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.
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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
ROBERIO PEREIRA SANTOS
GIVALDO OLIVEIRA FAGUNDES
ITAMAR TEIXEIRA DE RESENDE

INSCRIÇÃO ELEITORAL
012176562178
027436742186
027730092135
028218412186

ZONA ELEITORAL
30ª ZE
04ª ZE
12ª ZE
09ª ZE

SITUAÇÃO
REGULAR
REGULAR
CANCELADO
REGULAR

Publique-se edital para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao artigo 35, da Resolução TSE nº
21.538/03.
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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.
NOME
JADSON DA HORA SANTOS
JADSON DA HORA SANTOS

INSCRIÇÃO ELEITORAL
028855012194
001216332000

ORIGEM
14ª ZE/SE (RAE)
BPSD
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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 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
DANIEL PINTO DE
OLIVEIRA

INSCRIÇÃO ELEITORAL

ZONA ELEITORAL

SITUAÇÃO

0246 3300 2135

2ª ZE

REGULAR

JOAO PAULO REIS

0266 7864 2100

27ª ZE

CANCELADO (PROC
6/16/CRE - PROT
6642/2016 - OF 369-16- SEI
0008414-6420166258200)

CARLOS DANIEL
OLIVEIRA PINTO

0271 2624 2127

12ª ZE

REGULAR

DANIEL OLIVEIRA PINTO

027467242143

27ª ZE

PAULO DANIEL PINTO

027641582194

02ª ZE

CANCELADO (PROC
6/16/CRE - PROT
6642/2016 - OF 369-16- SEI
0008414-6420166258200
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
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
DANIEL PINTO DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO ELEITORAL
0246 3300 2135

ZONA ELEITORAL
4ª ZE

JOAO PAULO REIS

0266 7864 2100

27ª ZE/SE

0271 2624 2127

12ª ZE

REGULAR

027467242143

27ª ZE

CANCELADO (PROC

CARLOS DANIEL OLIVEIRA
PINTO
DANIEL OLIVEIRA PINTO

SITUAÇÃO
REGULAR
CANCELADO (PROC
6/16/CRE - PROT
6642/2016 - OF 369-16SEI 00084146420166258200)
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6/16/CRE - PROT
6642/2016 - OF 369-16SEI 00084146420166258200)
JOSE FABIO DOS SANTOS
JUNIOR

027657372100

02ª ZE

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
02ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO SEI 0011219-31.2018.6.25.8002 - 2ª ZONA ELEITORAL (ARACAJU/SE)
Interessado: MARCUS AURELIO OLIVEIRA SILVA
DECISÃO
Trata-se de requerimento formulado por MARCUS AURELIO OLIVEIRA SILVA, inscrição eleitoral 026933852135,
solicitando inclusão em lista especial do Partido Social Liberal – PSL, com data de filiação em 06/04/2018,
conforme ficha de filiação partidária anexada, fundamentado no art. 19, §2º, da Lei 9.096/1995.
Alega o requerente que foi prejudicado pela agremiação partidária citada que não procedeu à inclusão de seu
nome, por equívoco, na relação de filiados enviada à Justiça Eleitoral em 13/04/2018, segundo Declaração firmada
pelo Presidente Estadual do PSL juntada.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Prescrevem as normas sobre filiação partidária in verbis:
Na Lei 9.096/1995:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de
todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos.
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que
prescreve o caput deste artigo.
(grifo nosso)
Na Resolução TSE 23.117/2009:
Art. 4º Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos
prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na
respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/95, art. 19, caput).
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do
partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a 10 (dez) dias, o que prescreve o caput deste artigo,
sob pena de desobediência.
[...]
Art. 8º As relações de que trata o art. 4º desta resolução deverão ser elaboradas pelo partido em aplicação
específica do sistema de filiação, intitulada Filiaweb, e submetidas à Justiça Eleitoral pela rede mundial de
computadores, em ambiente próprio do sítio do Tribunal Superior Eleitoral reservado aos partidos políticos.
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Parágrafo único. Para efeito do disposto nesta resolução, adotar-se-á a seguinte nomenclatura:
[...]
IV – relação oficial - relação fechada que, desconsiderados eventuais erros pelo processamento, será publicada
pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de base para o cumprimento das finalidades legais;
[...]
VI – relação especial - relação cujos dados serão fornecidos pelos partidos políticos em cumprimento a
determinação judicial, nos termos do § 2º do art. 4º desta resolução.
(grifo nosso)
Consoante Provimentos 4/2018 e 6/2018 da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral – CGE, desde 18/04/2018
foram publicadas as relações oficiais de filiados sendo o dia 04/06/2018 o último dia do prazo para submissão das
relações especiais de filiados pelos partidos políticos via internet.
Quando há um prejudicado por má-fé, desídia ou equívoco, após seu pedido ser apresentado em cartório, o Juiz
deve intimar o partido para que submeta a relação de filiados com a inclusão do nome faltante, em até 10 (dez)
dias, bem como comunicar a autorização do recebimento da relação especial à Corregedoria Regional Eleitoral
para acompanhamento do processamento.
No caso em exame, o prejudicado, após ter quedado-se inerte por cerca de um mês e meio, apresentou
requerimento neste Cartório Eleitoral no dia 04/06/2018, data limite para entrega pelo PSL de relação especial com
a inclusão de seu nome como filiado, por volta das 12h, ou seja, quase no final do expediente cartorário.
Assim sendo, INDEFIRO o pleito do requerente, em razão da ausência de tempo hábil para adoção dos
procedimentos de submissão e processamento de relação especial de filiados, em conformidade com a tabela de
prazos estabelecidos pelo Provimento 6/2018 da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral – CGE.
Publique-se. Intime-se.
Após, arquive-se e conclua-se o presente processo.
Aracaju/SE, 08 de junho de 2018.
SORAIA GONÇALVES DE MELO
Juíza Eleitoral
PROCESSO SEI 0011220-16.2018.6.25.8002 - 2ª ZONA ELEITORAL (ARACAJU/SE)
Interessado: DOUGLAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE
DECISÃO
Trata-se de requerimento formulado por DOUGLAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE, inscrição eleitoral
001941290817, solicitando inclusão em lista especial do Partido Social Liberal – PSL, com data de filiação em
06/04/2018, conforme ficha de filiação partidária anexada, fundamentado no art. 19, §2º, da Lei 9.096/1995.
Alega o requerente que foi prejudicado pela agremiação partidária citada que não procedeu à inclusão de seu
nome, por equívoco, na relação de filiados enviada à Justiça Eleitoral em 13/04/2018, segundo Declaração firmada
pelo Presidente Estadual do PSL juntada.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Prescrevem as normas sobre filiação partidária in verbis:
Na Lei 9.096/1995:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de
todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos.
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que
prescreve o caput deste artigo.
(grifo nosso)
Na Resolução TSE 23.117/2009:
Art. 4º Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos
prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na
respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/95, art. 19, caput).
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do
partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a 10 (dez) dias, o que prescreve o caput deste artigo,
sob pena de desobediência.
[...]
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Art. 8º As relações de que trata o art. 4º desta resolução deverão ser elaboradas pelo partido em aplicação
específica do sistema de filiação, intitulada Filiaweb, e submetidas à Justiça Eleitoral pela rede mundial de
computadores, em ambiente próprio do sítio do Tribunal Superior Eleitoral reservado aos partidos políticos.
Parágrafo único. Para efeito do disposto nesta resolução, adotar-se-á a seguinte nomenclatura:
[...]
IV – relação oficial - relação fechada que, desconsiderados eventuais erros pelo processamento, será publicada
pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de base para o cumprimento das finalidades legais;
[...]
VI – relação especial - relação cujos dados serão fornecidos pelos partidos políticos em cumprimento a
determinação judicial, nos termos do § 2º do art. 4º desta resolução.
(grifo nosso)
Consoante Provimentos 4/2018 e 6/2018 da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral – CGE, desde 18/04/2018
foram publicadas as relações oficiais de filiados sendo o dia 04/06/2018 o último dia do prazo para submissão das
relações especiais de filiados pelos partidos políticos via internet.
Quando há um prejudicado por má-fé, desídia ou equívoco, após seu pedido ser apresentado em cartório, o Juiz
deve intimar o partido para que submeta a relação de filiados com a inclusão do nome faltante, em até 10 (dez)
dias, bem como comunicar a autorização do recebimento da relação especial à Corregedoria Regional Eleitoral
para acompanhamento do processamento.
No caso em exame, o prejudicado, após ter quedado-se inerte por cerca de um mês e meio, apresentou
requerimento neste Cartório Eleitoral no dia 04/06/2018, data limite para entrega pelo PSL de relação especial com
a inclusão de seu nome como filiado, por volta das 12h, ou seja, quase no final do expediente cartorário.
Assim sendo, INDEFIRO o pleito do requerente, em razão da ausência de tempo hábil para adoção dos
procedimentos de submissão e processamento de relação especial de filiados, em conformidade com a tabela de
prazos estabelecidos pelo Provimento 6/2018 da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral – CGE.
Publique-se. Intime-se.
Após, arquive-se e conclua-se o presente processo.
Aracaju/SE, 08 de junho de 2018.
SORAIA GONÇALVES DE MELO
Juíza Eleitoral
09ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 274/2018 - 09ª ZE
O JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZONA/SE, Herval Márcio Silveira Vieira, no uso das suas atribuições, TORNA
PÚBLICO: A todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que foram
INDEFERIDOS/EXCLUÍDOS os Requerimentos de Alistamento Eleitoral da relação abaixo, em conformidade com
a Resolução TSE 21.538/2003. ELEITOR TÍTULO OPERAÇÃO Adriele Lima de Souza 026595922135
Transferência; Amanda Santana Fonseca 023367282186 Transferência; Ana Carla dos Santos Santana Costa
023294892127 Transferência; Angélica Monteiro de Sousa 021218152135 Transferência; Antônio Pitanga Teodoro
Moreira do Prado 018303412127 Transferência; Augusto Vinícius Santos da Paixão 028753732194 Alistamento;
Daniel dos Santos 028758972186 Alistamento; Deslane Batista Santos 026473522160 Transferência; Diego
Batista dos Santos 022894672151 Transferência; Ednalva Tavares de Mendonça Telinhos Pereira 002925992100
Transferência; Edineia Tavares Lopes 013844591880 Transferência (Excluído); Edivânia Leles de Andrade
028451842186 Alistamento; Elisângela dos Santos 019311092151 Transferência; Igor Nascimento dos Santos
028756612143 Alistamento; Izaura Tavares da Silva 019857912186 Transferência; Jeferson Mendonça de Jesus
Junior 020449092178 Transferência (Excluído); Joice Bispo dos Santos 027094422119 Transferência; José
Gonçalo Leite Santos 131695770507 Transferência; José Luiz Tavares da Mota 005712352119 Transferência;
Juliano Ricardo Fabricante 180007490116 Transferência; Lucas Sobral Melo 026988852127 Transferência;
Manoel Messias Cipriano de Albuquerque 021818972151 Transferência; Manoel Messias de Jesus 002937232194
Transferência; Marcela de Almeida Azevedo 020609472178 Transferência; Márcio Santos Cabral 021623462151
Transferência; Maria do Socorro Ferreira Silva 012442072100 Transferência; Maria Jeane Carvalho Ribeiro
005860482127 Transferência; Niali Vitória Nascimento Santos 028761142160 Alistamento; Reginaldo Francisco
de Lima 124570980141 Transferência; Rildo Salustiano da Silva 031454401724 Transferência; Rodrigo Martins
Santos 021921982194 Transferência; Suyane de Menezes Santos 028757652135 Alistamento; Suzana Matos
Moreira 028753672143 Alistamento; Thiago Santos Mendonça 028759462100 Alistamento; Viviany Dantas Santos
028752122100 Alistamento; Willams Santana Costa 025581682160 Transferência; E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, foi feito o presente edital, com
cópia de igual teor para publicação no DJE, e afixado no local de costume. Pelo presente, ficam os interessados
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cientificados da publicação e da contagem de prazo legal de 05 (cinco) dias. Eu, Analberga Lima de Freitas
Oliveira, Chefe de Cartório, de Ordem do MM Juiz Eleitoral, preparei e expedi o presente Edital.
Analberga Lima de Freitas Oliveira
Chefe de Cartório
EDITAL 280/2018 - 09ª ZE
O JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZONA/SE, HERVAL MÁRCIO SILVEIRA VIEIRA, no uso das suas atribuições, TORNA
PÚBLICO: A todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 10(dez) dias para
fins de impugnação, que foram DEFERIDOS e enviados para processamento os pedidos dos eleitores constantes
dos lotes 01 a 37/2018 em conformidade com a Resolução TSE 21.538/2003. As respectivas relações estão
afixadas no Cartório Eleitoral. 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 Itabaiana/SE, em 08 de Junho de 2018 Eu, Analberga Lima de Freitas Oliveira, Chefe de Cartório, de
ordem do MM Juiz Eleitoral, preparei e expedi o presente.
Analberga Lima de Freitas Oliveira
Chefe de Cartório
13ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 664-10.2016.6.25.0020
ORIGEM: SERGIPE - RIACHUELO - 13ª ZONA ELEITORAL (LARANJEIRAS)
REPRESENTANTE: DEMÓSTENES SILVA DOS ANJOS
REPRESENTANTE: ALOÍSIO DE ANDRADE VASCONCELOS
ADVOGADO: Dulciana Ferreira Porto – OAB/SE 9207
ADVOGADO: Danniel Alves Costa – OAB/SE 4416
ADVOGADO: Ramon Cavalcante de Oliveira – OAB/SE 4567
REPRESENTADA: CANDIDA EMÍLIA SANDES VIEIRA LEITE
ADVOGADO: Elaine Cristina Chagas Pereira – OAB/SE 9538
REPRESENTADO: DANIEL REZENDE CAMPOS SILVA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa – OAB/SE 3173
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha – OAB/SE 7297
RESUMO: CONDUTA VEDADA - ABUSO DO PODER ECONÔMICO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE REGISTRO - PEDIDO DE CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO
ELETIVO
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL, interposta por Demóstenes Silva dos Santos e
Aloísio de Andrade Vasconcelos em face de Candida Emília Sandes Vieira Leite e Daniel Rezende Campos Silva,
com o objetivo de apurar suposta captação ilícita de sufrágio por parte dos investigados, na forma do art. 41-A da
Lei nº 9.504/97.
Narra a exordial que os investigados, Candida Emília Sandes Vieira Leite e Daniel Rezende Campos Silva,
praticaram compra de votos nas últimas eleições municipais em Riachuelo, onde sagraram-se eleitos,
respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Segundo os investigantes, há provas de que alguns
populares, entre eles, os senhores Cleyton Santos Carneiro, Gilvanildo Leite Santos e Luiz de Oliveira Moraes,
receberam dinheiro em troca dos votos, influenciando a disputa eleitoral.
A acusação está apoiada na documentação de págs. 13/21 e em rol de testemunhas indicado na inicial,
fundamentando o pedido de inelegibilidade dos acionados para as eleições a se realizarem nos 08 (oito) anos
subsequentes, bem como a cassação do registro ou diploma do acionado e multa em valor a ser fixado pelo Juízo.
Devidamente notificada, a Sra. Cândida Emília Sandes Vieira Leite ofereceu a contestação de págs. 26/40,
pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. A defesa sustenta, em suma, a inexistência de captação ilícita
de sufrágio, por estarem ausentes os elementos caracterizadores da conduta tipificada no art. 41-A, da Lei das
Eleições. Assevera também a falta de provas dos fatos alegados na inicial, alegando que as gravações trazidas na
mídia que acompanha a inicial são ilícitas, formal e materialmente. Discorre sobre a falta de prova de anuência do
candidato, além de lembrar que o beneficiário da suposta ação ilícita tem que ser eleitor, o que não foi
demonstrado. Pugnou pela realização de perícia nas gravações.
Também citado, o investigado Daniel Rezende Campos Silva apresentou contestação com os mesmos
argumentos de fato e de direito já relatados na defesa anterior.
Na primeira audiência de instrução, foram ouvidos como declarantes Luis de Oliveira Moraes e Cleyton Santos
Carneiro, tendo a parte autora insistido na oitiva de Maria Helena de Oliveira Morais e Edilson dos Santos, e
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dispensado a testemunha Givanildo Leite Santos. O juízo deferiu o pedido de dispensa de Givanildo e dispensou
também Maria Helena, abrindo prazo para que houvesse sua substituição, o que foi cumprido tempestivamente.
Na segunda assentada de instrução, foi prejudicada a oitiva de Edilson dos Santos e dispensada pelos réus a
oitiva de suas testemunhas, abrindo-se prazo de diligências.
Em seguida, os investigantes apresentaram suas alegações finais, alegando cerceamento de defesa pela
dispensa da oitiva da testemunha Edilson dos Santos e, acaso ultrapassada a preliminar, o julgamento procedente
da AIJE.
Os investigados também apresentaram razões derradeiras.
Finalmente, o MP emitiu parecer pela rejeição da questão preliminar e pela improcedência dos pedidos autorais.
Em seguida, vieram os autos conclusos.
Eis o relatório. Fundamento e decido.
De início, analiso a questão preliminar trazida pelos investigantes nas alegações finais, consistente em suposto
cerceamento de defesa pela não intimação pessoal da testemunha Edilson dos Santos para a última audiência de
instrução realizada.
Com efeito, as bases do procedimento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral estão elencadas no art. 22, da
Lei Complementar 64/90, onde o inciso V destaca que as testemunhas arroladas pelas partes comparecerão à
assentada de inquirição “independentemente de intimação”.
Apesar disso, este Juízo deferiu pedido dos representantes para que houvesse a intimação pessoal da
testemunha Edilson dos Santos.
Na primeira tentativa de intimação pessoal (pág. 158) a testemunha não foi encontrada no endereço declinado
pelos investigantes, conforme certidão de pág. 159. A mesma coisa ocorreu com a segunda tentativa de intimação
do Sr. Edilson dos Santos, conforme certidão de pág. 163. As tentativas frustradas impossibilitaram a realização
de duas audiências para sua oitiva.
Novamente intimados para apresentar o endereço correto da testemunha, os investigantes indicaram o de pág.
173, seguindo-se com a expedição do mandado de pág. 175. Pela terceira vez, a testemunha não foi encontrada
no endereço indicado pelos representantes (certidão de pág. 178) e nem compareceu na audiência de instrução
(termo de pág. 183).
Cientes do fato em audiência, os representantes insistiram na oitiva da testemunha, mas não informaram o novo
endereço para que se pudesse realizar a intimação pessoal, descumprindo o que dispõe expressamente o art. 450
do Código de Processo Civil, segundo o qual é da parte o ônus de indicar a qualificação completa (nome, idade,
profissão, endereço...) das testemunhas que oferece, de maneira a viabilizar sua intimação para comparecimento
à audiência.
Além disso, entendo que o processo deve ser um instrumento eficaz de garantia de uma prestação jurisdicional
mais célere e eficiente, atendendo o princípio constitucional da duração razoável do processo, e não um meio de
protelar indefinidamente a lide. Desta feita, não há razão para insistir na oitiva de uma testemunha, que não foi
encontrada por três vezes através de intimações pessoais, cujo novo e atual endereço os investigantes não
declinaram na audiência de instrução e, o que é pior, nem mesmo nas alegações finais, quando suscitaram a
nulidade.
Finalmente, lembro que, na aplicação da Lei Eleitoral, o Juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se
dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo, conforme inteligência do art. 219 do
Código Eleitoral e art. 88 da Resolução nº 20.103/98-TSE.
Por tudo isso, penso que a tentativa de nulificar o processo é intempestiva e descabida, de modo que rejeito a
preliminar.
Antes de entrar no mérito, ressalto que as partes, intimadas para formularem pedidos de diligências, permitiram o
transcurso do prazo sem manifestação, optando pela apresentação das alegações finais.
Definidos estes pontos, passo ao mérito.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é uma das medidas judiciais previstas na legislação eleitoral, mais
especificamente no art. 22 e seus incisos, da Lei das Inelegibilidades (LC 64/1990), que busca investigar a
ocorrência de abuso do poder econômico e político, abuso, desvio ou uso indevido dos meios e veículos de
comunicação social, durante o período eleitoral, como também é o meio processual utilizado para a apreciação
dos casos de captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A, da Lei 9.504/97.
Os presentes autos foram instaurados para apurar suposta prática de captação ilícita de sufrágio pelos candidatos
eleitos, Candida Emília Sandes Vieira Leite e Daniel Rezende Campos Silva, durante as últimas eleições
municipais na cidade de Riachuelo.
Para a caracterização da captação ilícita de votos necessária se faz a presença de prova da participação do
candidato com o objetivo de “doar, oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor(...), bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública”, com a finalidade especial de obtenção de voto. Eis o teor
do dispositivo:
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
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eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado
o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840,
de 28.9.1999)
§ 1º - Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência
do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º - As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a
pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º - A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º - O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data
da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
O autor José Jairo Gomes, em seu livro Direito Eleitoral (2012, 8ª Ed. p. 520), explica que a “perfeição dessa
categoria legal requer: (i) realização de uma das condutas típicas, a saber: doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem pessoal a eleitor, bem como contra ele praticar violência ou grave ameaça; ii) fim especial de
agir, consistente na obtenção do voto do eleitor; iii) ocorrência do fato durante o período eleitoral”.
No caso em questão, alega-se que os investigados, Candida Emilia Sandes Vieira Leite e Daniel Rezende
Campos Silva, praticaram captação ilícita de sufrágio nas últimas eleições municipais em Riachuelo, ao dar
dinheiro a populares em troca de votos.
Com efeito, os vídeos trazidos na inicial mostram pessoas comuns afirmando que “ela”, a “prefeita”, supostamente
a investigada Cândida, deu dinheiro a eles em troca de uma “ajuda”. No entanto, os vídeos não provam a
participação dos investigados e que a referida negociação se deu no período eleitoral. Além disso, os fatos não
foram confirmados em juízo pelas pessoas ouvidas, sob o crivo do contraditório.
O declarante Luiz Oliveira Morais afirmou que não teve contato com os investigados e negou a informação de que
recebera duzentos reais (ou qualquer outra vantagem) em troca do voto. Mesmo sendo adversário político dos
acionados, o que restou comprovado na contradita, afirmou em juízo que ninguém do grupo da prefeita Cândida
lhe deu dinheiro ou ofereceu algo em troca de votos.
Da mesma forma, o declarante Cleyton Santos Carneiro disse em seu depoimento que os investigados nunca lhe
ofereceram dinheiro para trocar de campanha.
Neste sentido, não ficou demonstrada a realização de uma das condutas típicas para caracterização da captação
ilícita de sufrágio, cediço os autores do ônus do alegado:
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ÔNUS PROCESSUAL
PROBATÓRIO. PARTE AUTORA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL EM TROCA DE VOTOS. 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. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. É ônus
processual da parte autora a demonstração, mediante elementos probatórios hábeis, dos fatos constitutivos de seu
direito (art. 333 , I , do Código de Processo Civil ). 2. "Para caracterização da captação ilícita de sufrágio, há que
se ter provas cabais, conclusivas, da participação do candidato na conduta ilegal, ainda que de forma indireta, bem
como a finalidade de captação vedada de sufrágio, condições essas que, no caso, não estão patentes" (TSE,
Agravo Regimental em Recurso Ordinário n.º 1444/MT, Relator (a) JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES,
DJE Data 17/8/2009, p. 25).3. A inexistência de arcabouço probatório robusto e idôneo acerca do fato
consubstanciador do abuso de poder econômico e da captação ilícita de sufrágio não permite a formulação de um
juízo mínimo de certeza necessário para a prolação de um decreto condenatório. 4. Improvimento do recurso.
(TRE-SE - RECURSO ELEITORAL RE 3242 SE (TRE-SE) Data de publicação: 02/04/2010
Eleições 2008. Vereador. Representação. Captação ilícita de sufrágio. Art. 41-A da Lei 9.504/97. Prova robusta.
Ausência. Ônus da prova. Autor. Inversão. Impossibilidade. [...] 3. De acordo com o art. 333, I, do CPC, o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem inverteu indevidamente o onus
probandi ao considerar que os representados não lograram êxito em apresentar provas de que não captaram
votos de maneira ilícita [...].
(TSE. Ac. de 6.3.2012 no AgR-REspe nº 958152967, rel. Min. Nancy Andrighi.)
Ressalto que a jurisprudência é pacífica, também, no sentido de exigir prova robusta para configuração da compra
de votos, senão vejamos:
“Recurso ordinário. Eleições 2010. Ação de investigação judicial eleitoral. Captação ilícita de sufrágio. Oferta de
dinheiro. Promessa de emprego. Entrega de benesses. Conjunto probatório insuficiente. Manutenção da decisão
Regional. 1. Para a configuração da captação de sufrágio, malgrado não se exija a comprovação da potencialidade
lesiva, é necessário que exista prova cabal da conduta ilícita. Precedentes. 2. Conforme assentado pelo Tribunal
Regional, lançadas dúvidas sobre a forma como foram obtidas as declarações trazidas na inicial, posteriormente
jurisdicionalizadas, se livremente ou previamente preparadas por pessoa ligada à recorrente, fica enfraquecido o
valor probatório das provas produzidas. 3. Diante das contradições verificadas nos depoimentos prestados em
Juízo, dos indícios de vínculo entre a recorrente e testemunhas, bem como da inexistência de outras provas
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capazes de demonstrar o ilícito apontado, não é possível ter outro entendimento acerca dos fatos, senão o
adotado pela Corte Regional. 4. O conteúdo probatório dos autos é insuficiente para comprovar a captação ilícita
de sufrágio.”
(Ac. de 8.3.2012 no RO nº 441916, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)
"Mandato - Cassação - Compra de votos - Prova testemunhal. A prova testemunhal suficiente à conclusão sobre a
compra de votos - artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 - há de ser estreme de dúvidas." NE.: Caso em que os
depoimentos tidos como insuficientes para comprovar captação de sufrágio foram explicitados no voto vencido,
que, ante a óptica prevalecente quando do julgamento dos declaratórios, veio a compor o acórdão.
(Ac. de 6.9.2011 no REspe nº 3827706, rel. Min. Marco Aurélio.)
“Captação ilícita de sufrágio. Prova. Vinculação. Participação indireta. Candidato. [...]. 3. Ausência de prova de
participação direta, indireta ou anuência do candidato em relação aos fatos apurados. 4. A aplicação das sanções
previstas no art. 41-A da Lei das Eleições exige prova robusta que demonstre que o candidato participou de forma
direta com a promessa ou entrega de bem em troca do voto ou, de forma indireta, com ela anuiu ou contribuiu. 5.
A condenação por captação ilícita de sufrágio não pode ser baseada em mera presunção. [...].”
(Ac. de 23.11.2010 no RO nº 1539, rel. Min. Joaquim Barbosa, red. designado Min. Henrique Neves; no mesmo
sentido o Ac. de 19.8.2010 no AgR-REspe nº 35840, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)
Portanto, avista das provas colhidas durante a instrução processual, entendo não ter havido provas conclusivas
sobre a suposta compra de votos perpetrada pelos investigados, de modo que as sanções pleiteadas na inicial não
devem ser aplicadas.
Ante todo o exposto, nos termos da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na
investigação 664-10.2016.6.25.0020, determinando o arquivamento do feito.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
Riachuelo(SE), 04 de junho de 2018.
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR
21ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 1669-74.2010.6.25.0021
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: CARLOS AUGUSTO DA SILVA ROSA
ADVOGADO(A): Paulo Ernani de Menezes - OAB/SE: 1686
ADVOGADO(A): Mayka Evangelista Lima Brito – OAB/SE: 4535
ADVOGADO: Aloísio de Andrade Vasconcelos - OAB/SE: 5179
DESPACHO
Intime-se o advogado do acusado para proceder a assinatura da petição de fls. 586/588 no prazo de 24 horas pois
o mesmo o documento encontra-se apócrifo.
Após, conclusos.
São Cristóvão, 12/06/2018.
Antonio Cerqueira de Albuquerque
Juiz Eleitoral em substituição
21ª Zona
22ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 3/2018 – PETIÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO/2014 – PT – SIMÃO DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Doutor SIDNEY SILVA DE ALMEIDA, Juiz Eleitoral da 22ª Zona do Estado de Sergipe,
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento
e a quem possa interessar, para os fins do disposto no art. 35, da Lei 9.096/95 c/c o art. 31, § 3º, da Resolução
TSE 23.546/2017 que, 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 DOS TRABALHADORES – PT(Diretório/Comissão Provisória de Simão Dias/SE), referente ao
exercício financeiro de 2014, autuada nesta Zona como Petição 7-91.2018.6.25.0022, 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. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente Edital que será
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Simão Dias, aos 8(oito) dias do mês de junho do ano
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de 2018(dois mil e dezoito). Eu, Isabella Melo Aguiar, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Juiz Eleitoral SIDNEY SILVA DE ALMEIDA
Titular da 22ª Zona/SE
31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 14/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor DR. GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA, Juiz Eleitoral da 31ª Zona,
compreendendo os municípios de Itaporanga D’Ajuda e Salgado, da Circunscrição de Sergipe, no uso das suas
atribuições legais, o Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento que os Órgãos Partidários Municipais e os respectivos responsáveis, relacionados em anexo,
apresentaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, relativa ao exercício
financeiro de 2017, com fulcro no § 3º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Cientificamos, ainda, que nos termos do inciso I, do art. 45, da aludida Resolução, será facultado a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias, impugnar a declaração apresentada, mediante petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa, no futuro, alegar ignorância, foi
publicado o presente Edital e afixado no lugar de costume no Cartório Eleitoral desta 31ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Itaporanga D’Ajuda, aos 12 dias do mês de junho de 2018 (dois mil e dezessete).
Eu,______, Emanuel Santos Soares de Araujo; Técnico Judiciário; digitei, conferi e, de ordem, subscrevo o
presente Edital.
PARTIDO
Partido da Mobilização
Nacional (Itaporanga
D’Ajuda)
Partido da Social
Democracia Brasileira
(Salgado)

RESPONSÁVEIS
José Augusto de Azevedo
Garção Filho e Adriano
Araujo Rodrigues
Tatiana de Oliveira
Rodrigues e Renata e
Oliveira Rodrigues

PROCESSO

ADVOGADO

PC 4-12.2018.6.25.0031

Saulo Vieira Andrade –
OAB: 8095/SE

PC 10-19.2018.6.25.0031

Cristiano Miranda Prado –
OAB: 5794/SE

Partido Progressista
(Salgado)

Silvano dos Santos e
Evanildo José de Carvalho
Santos

PC 9-34.2018.6.25.0031

Partido Social Cristão
(Itaporanga D’Ajuda)

Vitor Fonseca Mandarino e
Marcos José Santos
Rodrigues

PC 5-94.2018.6.25.0031

Partido Social Democrático
(Salgado)

Juarez Andrade Moraes e
Irene dos Santos Araujo
Moraes

PC 6-79.2018.6.25.0031

Partido da República
(Itaporanga D’Ajuda)

Cesar Fonseca Mandarino
e Adiranir Malaquias
Santos

PC 7-64.2018.6.25.0031

Partido Trabalhista Cristão
(Itaporanga D’Ajuda)

Vera Lucia de Jesus
Meneses e Isabela Santos
Batista

PC 8-49.2018.6.25.0031

Jordana Amaral da Costa
Oliveira – OAB: 5984/SE e
Esdras Machado Silva
Junior – OAB: 4401/SE
Paulo Ernani de Menzes –
OAB: 1686/SE e Luzia
Santos Gois – OAB:
3136/SE
Laís Dorvillé Moreira
Silveira– OAB: 5977/SE
Paulo Ernani de Menzes –
OAB: 1686/SE e Luzia
Santos Gois – OAB:
3136/SE
Paulo Ernani de Menzes –
OAB: 1686/SE e Luzia
Santos Gois – OAB:
3136/SE

Emanuel Santos Soares de Araujo
Técnico Judiciário
(DE ORDEM – Portaria 02, de 29 de outubro de 2015)
34ª Zona Eleitoral
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Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 562-43.2016.6.25.0034
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE (34ª ZONA ELEITORAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE)
RESUMO: Eleições - 2016 - Prestação de Contas - De Partido - Lei nº 9.504/1997. Lei nº 13.165/2015. Resolução
TSE nº 23.463/2015 e alterações pela Resolução TSE nº 23.470/2016.
DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se Prestação de Contas da campanha eleitoral do Partido Socialista Brasileiro - PSB, referente ao pleito
municipal de 2016, em cumprimento ao disposto art. 41, II, d da Resolução TSE nº 23.463/2015.
A prestação de contas foi apresentada objetivando a declaração judicial de sua regularidade, porém não veio
acompanhada de todas as peças e documentos relacionados no art. 48 da Resolução TSE n.º 23.463/15,
Parecer Técnico Conclusivo, emitido pela unidade técnica de análise (fl. 20), revelou que as contas forma
apresentadas tempestivamente. Também se observa, no documento em questão, que a agremiação atendeu,
tempestivamente, à diligência da Justiça Eleitoral (fls. 15/18) para prestar esclarecimentos e/ou sanar as falhas
apontadas no Relatório "Procedimentos Técnicos de Exame" (fls. 10/11).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 22) pugnando pela aprovação das contas.
Este é o relatório.
Decido.
A obrigatoriedade de prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e, desta obrigação, nenhum partido político pode se eximir sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis.
À luz do que há nos autos, foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.463/2013; considerando que a prestação de contas em questão não foi impugnada ou contestada por qualquer
interessado, e recebeu parecer da unidade técnica e do representante do Ministério Público Eleitoral, ambos no
sentido da aprovação.
Em virtude do exposto e ressalvada a possibilidade de nova apreciação das contas à luz de eventual notícia
comprovada de erro ou omissão de alguma movimentação financeira ou estimável em dinheiro, com base no art.
68, I do diploma legal acima, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB do município de Nossa Senhora do Socorro (SE), referentes ao pleito eleitoral de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se o representante do Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado da decisão, providenciem-se as anotações necessárias junto ao Sistema de Contas
Eleitorais e Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora do Socorro/SE, 12 de junho de 2018.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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