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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 534/2018
O Excelentíssimo Senhor Desembargador RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 28 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;
CONSIDERANDO a necessidade de alteração do Anexo I desta Portaria, conforme detalhamentos apresentados
nos artefatos 0550827, 0550829 e 0551693 do processo do Processo SEI nº 0016295-76.2017.6.25.8000;
RESOLVE:
Art. 1º. Revoga-se a Portaria nº 525/2018 e passa a vigorar esta Portaria, com o seguinte teor:
I - As Unidades interessadas deverão encaminhar suas solicitações no período compreendido entre o primeiro e o
último dia do mês, de acordo com o objeto e o cronograma constantes dos 3 Anexos.
II - O prosseguimento das solicitações deverá ocorrer a partir do primeiro dia útil após o encaminhamento.
III - As solicitações para contratação de prestação de serviços deverão ser encaminhadas com antecedência
mínima de 120 dias da data prevista para o início do contrato.
IV - O controle dos prazos fixados no cronograma caberá à Diretoria-Geral.
Parágrafo único Ocorrendo o não cumprimento das datas preestabelecidas, caberá à Diretoria-Geral autorizar o
prosseguimento ou determinar o arquivamento da solicitação.
V - A Diretoria-Geral poderá promover eventuais ajustes a fim de buscar o melhor equilíbrio entre o recurso
orçamentário, o procedimento de contratação e o resultado a ser alcançado, a exemplo de antecipação ou
adiamento de contratações ou mudança da modalidade inicialmente prevista.
Parágrafo único Através de Portaria, a Diretoria-Geral fica autorizada a atualizar os 3 Anexos contendo o
Planejamento das Contratações deste Tribunal para o exercício financeiro de 2018, em ocorrendo mutações
orçamentárias, a exemplo de sobras por economia em procedimentos licitatórios, devendo submeter à Presidência
as demais inclusões e/ou exclusões de contratações.
VI - Os casos omissos ou excepcionais serão submetidos à Diretoria-Geral.
Art. 2º. Os anexos desta Portaria constituem a versão 13 do Planejamento das Contratações 2018 deste Tribunal.
Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Desembargador RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 330-36.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
RECORRENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Cristiano César Braga de Aragão Cabral - OAB: 2576/SE
ADVOGADO: Guilherme Nehls Pinheiro - OAB: 9716/SE
ADVOGADO: Maryanna Porto de Carvalho Braga - OAB: 8597/SE
ADVOGADA: Liege Almeida Ribeiro - OAB: 8317/SE
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): CARISVALDO VIEIRA DE RESENDE
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A): CARLOS ANDRÉ BOAVENTURA
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL. ELEIÇÕES
2016. DESAPROVAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Partido da Solidariedade (Diretório Regional/SE), devidamente
representado (fls. 486/494), em face do Acórdão 518/2017 (fls. 444/453), da relatoria da Ilustre Juíza Denize Maria
de Barros Figueiredo, que, por unanimidade de votos, desaprovou as contas do recorrente, relativas ao pleito de
2016.
Opostos embargos declaratórios (fls. 454/459), estes não foram conhecidos, conforme se vê às fls. 466/470,
aplicando-se ao embargante multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), decorrente do efeito protelatório.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República e
ao artigo 66 da Resolução TSE23.463/2015, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa em razão da
ausência de intimação da agremiação recorrente após a elaboração do parecer técnico conclusivo, no qual se
detectou novas irregularidades.
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Salientou que foram observadas supostas inconsistências na transferência de valores de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e R$ 100,00 (cem reais), as quais poderiam estar acompanhadas dos respectivos extratos bancários,
inexistindo, a seu ver, a necessária notificação do prestador de contas para, em 72 horas, se manifestar, segundo
autoriza a Resolução do TSE 23.463/2015. Nesse aspecto, citou decisões proferidas pelos Tribunais Regionais
Eleitorais do Piauí1 e do Paraná2.
Asseverou também que a multa a ele imposta é indevida, não sendo os embargos de declaração protelatórios,
havendo, no máximo, na sua ótica, erro na escolha do recurso para o fim de debater a matéria.
Ao final, requereu o provimento do presente Recurso Especial para que seja anulado o acórdão recorrido, dandolhe oportunidade de manifestação acerca do parecer conclusivo.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alíneas "a" e "b" , do Código Eleitoral3 e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República4.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o recorrente violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República e 66 da Resolução
TSE 23.463/2015, os quais passo a transcrever:
Constituição da República
"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Resolução TSE 23.463/2015
Art. 66. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais
não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral o notificará
para, querendo, manifestar-se no prazo de setenta e duas horas contadas da notificação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada."
Afirmou nítida ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão de não haver sido intimado para
sanar, na sua ótica, as "novas irregularidades" detectadas no parecer técnico conclusivo, segundo autoriza o
artigo acima da Resolução do TSE.
Salientou que não se pode dissociar a legislação ordinária dos preceitos contidos na Lei Maior, devendo haver
respeito ao devido processo legal.
Nesses termos, observa-se que o recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)" 5
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão

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 122

Aracaju, quinta-feira, 12 de julho de 2018

Página 4

recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)" 6
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram o insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da interposição do presente Recurso
Especial.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 9 de julho de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
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).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 438-57.2016.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: SANDRA FERREIRA SANTOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE CANDIDATO. CARGO VEREADOR.
ELEIÇÕES 2016. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Sandra Ferreira Santos, devidamente representada (fls. 153/165), em
face do Acórdão de fls. 137/151, da relatoria da Ilustre Juíza Áurea Corumba de Santana, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso mantendo a sentença que desaprovou as contas de campanha da recorrente,
relativas às Eleições de 2016.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse aspecto, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral1 e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo2, afirmando que estes, diante de um caso
similar, aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores
inexpressivos não comprometem a confiabilidade das contas.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de
Combustível Magno no valor de R$ 93,12 (noventa e três reais e doze centavos), que corresponde a um valor
irrisório comparado ao conjunto da prestação de contas.
Disse que apresentou devidamente as suas contas, abrindo conta bancária específica e colacionando aos autos
toda documentação necessária à análise contábil e que, ao ser intimada acerca da análise técnica, juntou uma
declaração do referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco.
Relatou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação da recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
Salientou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial, conforme consta às fls. 46/47, a fim de que fossem apresentados os documentos
comprobatórios do cancelamento da respectiva nota fiscal.
Aduziu que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas as
suas contas.
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Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ 93,12 (noventa e três reais e doze centavos) é
irrisória quando considerada em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser de natureza
formal, não possuiu intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à luz dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, para que sejam aprovadas as suas contas.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea "a" e "b" , do Código Eleitoral3 e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República4.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou a recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se, alegando ofensa ao artigo supracitado por entender que as falhas detectadas no acórdão vergastado
são irregularidades meramente formais que não comprometem a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas em virtude da inexistência do registro na sua prestação de contas
do valor de R$ 93,12 (noventa e três reais e doze centavos), quantia, na sua ótica, considerada inexpressiva no
conjunto total da prestação de contas.
Por último, ressaltou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a regularidade
das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, observa-se que a recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)" 5
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
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3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)" 6
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram a insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da decisão do recurso eleitoral e da
interposição do presente Recurso Especial.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 19 de junho de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
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).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 408-22.2016.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: NAIARA DE JESUS BONFIM
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CARGO VEREADOR. ELEIÇÕES
2016. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Naiara de Jesus Bonfim, devidamente representada (fls. 180/186), em
face do Acórdão de fls. 164/178, da relatoria da Ilustre Juíza Áurea Corumba de Santana, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso mantendo a sentença que desaprovou as contas de campanha da recorrente,
relativas às Eleições de 2016.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse aspecto, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral1 e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo2, afirmando que estes, diante de um caso
similar, aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores
inexpressivos não comprometem a confiabilidade das contas.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de
Combustível Magno no valor de R$ 71,05 (setenta e um reais e cinco centavos), que corresponde a um valor
irrisório comparado ao conjunto da prestação de contas.
Disse que apresentou devidamente as suas contas, abrindo conta bancária específica e colacionando aos autos
toda documentação necessária à análise contábil e que, ao ser intimada acerca da análise técnica, juntou uma
declaração do referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco.
Relatou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação da recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
Salientou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial, conforme consta às fls. 58/60, a fim de que fossem apresentados os documentos
comprobatórios do cancelamento da respectiva nota fiscal.
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Aduziu que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas as
suas contas.
Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ 71,05 (setenta e um reais e cinco centavos) é
irrisória quando considerada em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser de natureza
formal, não possuiu intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à luz dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, para que sejam aprovadas as suas contas.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea "a" e "b" , do Código Eleitoral3 e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República4.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou a recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se, alegando ofensa ao artigo supracitado por entender que as falhas detectadas no acórdão vergastado
são irregularidades meramente formais que não comprometem a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas em virtude da inexistência do registro na sua prestação de contas
do valor de R$ 71,05 (setenta e um reais e cinco centavos), quantia, na sua ótica, considerada inexpressiva no
conjunto total da prestação de contas.
Por último, ressaltou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a regularidade
das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, observa-se que a recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)" 5
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
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2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)" 6
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram a insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da decisão do recurso eleitoral e da
interposição do presente Recurso Especial.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 19 de junho de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
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).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 428-13.2016.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS REIS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CARGO VEREADOR. ELEIÇÕES
2016. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Maria dos Santos Reis, devidamente representada (fls. 154/166), em
face do Acórdão de fls. 138/152, da relatoria da Ilustre Juíza Áurea Corumba de Santana, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso mantendo a sentença que desaprovou as contas de campanha da recorrente,
relativas às Eleições de 2016.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse aspecto, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral1 e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo2, afirmando que estes, diante de um caso
similar, aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores
inexpressivos não comprometem a confiabilidade das contas.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de
Combustível Magno no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), que corresponde a um valor irrisório comparado ao
conjunto da prestação de contas.
Disse que apresentou devidamente as suas contas, abrindo conta bancária específica e colacionando aos autos
toda documentação necessária à análise contábil e que, ao ser intimada acerca da análise técnica, juntou uma
declaração do referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco.
Afirmou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação da recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
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Salientou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial, conforme consta às fls. 45/46, a fim de que fossem apresentados os documentos
comprobatórios do cancelamento da respectiva nota fiscal.
Aduziu que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas as
suas contas.
Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ 80,00 (oitenta reais) é irrisória quando considerada
em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser de natureza formal, não possuiu
intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à luz dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, para que sejam aprovadas as suas contas.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea "a" e "b" , do Código Eleitoral3 e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República4.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou a recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se alegando ofensa ao artigo supracitado, por entender que as falhas detectadas no acórdão vergastado
são irregularidades meramente formais que não comprometem a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas em virtude da inexistência do registro na sua prestação de contas
do valor de R$ 80,00 (oitenta reais), quantia, na sua ótica, considerada inexpressiva no conjunto total da prestação
de contas.
Por último, ressaltou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a regularidade
das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, observa-se que a recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)" 5
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
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1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)" 6
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram a insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da decisão do recurso eleitoral e da
interposição do presente Recurso Especial.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 19 de junho de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
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).
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 10/07/2018 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=10/07/2018
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 11 de julho de 2018.
MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
Acórdão
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 21/06/2018 ÀS 15:00
PRESTAÇÃO DE CONTAS 359-86.2016.6.25.0000
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATOR: JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADOS: JOSÉ LAURO SEIXAS LIMA - OAB: 5579/SE, FRED D'AVILA LEVITA - OAB: 5664/SE, HANS
WEBERLING SOARES - OAB: 3839/SE E JOSE BENITO LEAL SOARES NETO - OAB: 6215/SE
INTERESSADO(A): RODRIGO SANTANA VALADARES E FELIPE AUGUSTO DE SANTANA ALVES
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR MAIORIA,
DECLARAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS.
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EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO DE DIREÇÃO
REGIONAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
DA CAMPANHA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS DECLARADAS COMO NÃO PRESTADAS.
1. Por força do art. 7º, § 1º, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.463/2015, é obrigatória a abertura de conta
bancária específica para movimentação dos recursos financeiros de campanha de 2016.
2. Os extratos bancários devem ser apresentados em sua forma definitiva, abrangendo todo o período de
campanha, conforme art. 48, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.463/2015, sob pena de
comprometimento da confiabilidade e regularidade das contas, com consequente julgamento pela não prestação
das contas, nos termos do art. 68, inciso IV, alínea "b", da Resolução referida.
3. Contas julgadas não prestadas..
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 10/07/2018 ÀS 15:00
INQUÉRITO 3-23.2018.6.25.0000
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATORA: JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
INDICIADO(A): VALMIR DOS SANTOS COSTA, GIVALDO TELES DA SILVA JUNIOR, EVELINE ANDRADE
REZENDE E EDVALDO ALVES DA CUNHA
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM ARQUIVAR O INQUÉRITO QUANTO AO SR. VALMIR DOS SANTOS COSTA, DIANTE DA
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DESTE NO DELITO ELEITORAL MENCIONADO NO
PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO POR SER O ÚNICO COM PRERROGATIVA DE FORO (ART. 29, INC. X, CF,
C/C ART. 14, INC. I, DO RITRE/SE) E, EM DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRE/SE PARA
PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL EVENTUALMENTE PROPOSTA EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA
ANALISADA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS INDICIADOS, REMETENDO-SE OS AUTOS PARA O JUÍZO DA 9ª
ZONA ELEITORAL.
EMENTA: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. INFRAÇÃO AO ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA IMPUTADA A PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS SEM PRERROGATIVA DE
FORO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO NO DELITO
INVESTIGADO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO EM RELAÇÃO AO DETENTOR DE CARGO COM
PRERROGATIVA DE FORO. EVENTUAL AÇÃO PENAL. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
ELEITORAL MONOCRÁTICO.
1. O foro por prerrogativa de função é destinado à salvaguarda do cargo público e não da pessoa que o ocupa,
razão pela qual com o arquivamento do inquérito em relação gestor público, o que acarretava a tramitação do feito
por este Tribunal, tem-se a incompetência absoluta originalmente firmada.
2. Reconhecimento da incompetência deste Tribunal para o processo e julgamento de eventual ação penal
proposta em razão dos delitos investigados.
3. Remessa dos autos ao Juízo Eleitoral monocrático.
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1230-87.2014.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
INTERESSADO(A): PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB (DIRETÓRIO REGIONAL)
RESUMO: Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Partido Político - Eleições 2014
DESPACHO
R.h.
Considerando que o acórdão nº 181/2015 (fls. 23/27) determinou a suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário ao diretório estadual do PCB em Sergipe, por três meses, no ano seguinte ao trânsito em julgado da
decisão, ocorrido em 20.05.2015 (fl. 29) e que a agremiação regional ficou impossibilitada de receber verbas do
fundo partidário após 30.04.2017, em virtude de não ter prestado contas relativas ao exercício 2016, e na esteira
do parecer ministerial de fls. 51/51-verso, vislumbro efetivado o cumprimento da referida decisão.
Desse modo, adotem-se as providências finais e arquive-se.
Publique-se. Ciência ao MPE.
Aracaju (SE), 27 de junho de 2018.
JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
Relator
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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 113-90.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
INTERESSADO(A): NORMAN OLIVEIRA
INTERESSADO(A): ELIZABETE SANTOS FREITAS
ADVOGADO: José Hunaldo S. da Mota - OAB: 1984/SE
INTERESSADO(A): FRANCISCO CARLOS DE SANTANA JUNIOR
INTERESSADO(A): FERNANDO TOURINHO RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADA: Paula Dantas Rodrigues OAB: 4859/SE
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Ano
2015
DESPACHO
R.h.
Tendo em vista a decisão já exarada na fl. 264, conforme ali já determinado no segundo parágrafo da referida
decisão, após a manifestação da Unidade Técnica deste TRE/SE (fls. 288/288-v) acerca da documentação
adunada aos autos nas fls. 244/257 e, posteriormente, nas fls. 267/286, DOU POR ENCERRADA A FASE
INSTRUTÓRIA, determinando a intimação do órgão estadual do Partido Trabalhista Cristão, e dos demais
interessados intimados para apresentar defesa no feito, via Diário da Justiça Eletrônico, bem como do Ministério
Público Eleitoral, para o oferecimento de alegações finais, no prazo comum de 03 (três) dias, nos termos do
disposto no artigo 40 da Resolução TSE nº 23.564/2017.
Publique-se. Intimem-se. Ciência ao MPE.
Aracaju (SE), 05 de julho de 2018.
JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
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).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1033-35.2014.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (COMITÊ FINANCEIRO)
ADVOGADO: Rogério Carvalho Raimundo - OAB: 4046/SE
ADVOGADO: Wesley Araújo Cardoso - OAB: 5509/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. PARTIDO. ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES E
INCOMPLETOS. PERSISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
OMISSÕES E INCONSISTÊNCIAS NAS PRESTAÇÕES PARCIAIS. IRREGULARIDADE QUE CONFIGURA
INFRAÇÃO GRAVE. DESAPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO
DESPACHO
R.h.
Diante da ausência de cumprimento da determinação contida no Acórdão TRE/SE nº 327/2015, no sentido de
suspender o repasse de cotas do fundo partidário ao órgão de direção regional do Partido Socialista Brasileiro
(PSB) em Sergipe, pelo prazo de dois meses, a ser efetivado durante o ano de 2017 (decisão transitada em
julgado em 23.05.2016) e, ainda, considerando a manifestação do Ministério Público Eleitoral, fl. 232,
DETERMINO que seja promovida a intimação do Diretório Nacional do PSB, na pessoa do seu Presidente, o Sr.
Carlos Roberto Siqueira de Barros e do seu Secretário de Finanças, o Sr. Márcio Luiz França Gomes, para que
promovam o cumprimento do comando contido na decisão do Colegiado desta Casa, aqui já referida, sob pena de
restar caracterizado o cometimento do crime de desobediência, capitulado no artigo 347 do Código Eleitoral.
Publique-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Aracaju(SE), 05 de julho 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 633 (5105-46.2006.6.25.0000)
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO
REPRESENTADO(A): COLIGAÇÃO SERGIPE VAI MUDAR - (PT/PTB/PMDB/PL/PSB/PC do B)
ADVOGADO: Clóvis Barbosa de Melo - OAB: 550/SE
RESUMO: Representação - Propaganda Eleitoral Irregular - Fixação de Faixa - Bem Público
DESPACHO
R.h.
Considerando que a imposição originária da multa eleitoral foi realizada por este Tribunal (Acórdão nº 489/2006 fls. 33-35), DECLARO extinta a dívida pelo pagamento (fls. 79 e 81), nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo
CPC e, após anotações nos sistemas cabíveis, promova-se o arquivamento dos presentes autos.
Publique-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Aracaju(SE), 05 de julho 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 157-75.2017.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Saulo Vieira Andrade - OAB: 8095/SE
INTERESSADO(A): SAULO VIEIRA ANDRADE
INTERESSADO(A): INDIGLEIDE DOS SANTOS BRITO
INTERESSADO(A): YGOR AQUINO DE OLIVEIRA
INTERESSADO(A): JOSÉ MILTON ALVES DOS SANTOS
INTERESSADO(A): EDILENE BARROS DOS SANTOS
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Ano
2016
DESPACHO/DECISÃO:
Diante da certidão de fl. 60, encaminhem-se os autos à Advocacia Geral da União - AGU, a teor do disposto no art.
61 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Aracaju, 10 de julho 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).
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:
Remetam-se os autos à SEPRO II para expedição das guias de recolhimento (GRU) do valor estabelecido no
Acórdão nº 460/2017 (fls. 203/207), considerando a quantidade de parcelas requeridas na petição de fl. 484, com
observância do procedimento previsto nos incisos do § 4º do art. 60 da Resolução TSE nº 23.546/2017.

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 122

Aracaju, quinta-feira, 12 de julho de 2018

Página 14

Saliente-se que deverá o partido político informar a este Tribunal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas
da publicação deste despacho, o e-mail para o qual deseja que as guias sejam enviadas. Caso contrário, serão as
mesmas direcionadas, mensalmente, a partir do mês em curso, para o e-mail <faustoleiteadv@hotmail.com>,
pertencente ao escritório de advocacia que representa a agremiação neste processo.
Aracaju, 09 de julho 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).
Pauta de Julgamentos
PAUTA DE JULGAMENTO DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 17.07.2018, ÀS 15H
PUBLICAÇÃO DE PAUTA 51/2018
O(s) Processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, nos termos do seu Regimento Interno, na Sessão de Julgamento do dia 17/07/2018, às 15h, assim como
os adiados ou constantes de pautas já publicadas.
1. RECURSO ELEITORAL 29-10.2017.6.25.0015
ORIGEM: JAPOATÃ-SE (19ª ZONA ELEITORAL - PROPRIÁ)
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
RECORRENTE(S): PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JAPOTÃ/SE)
ADVOGADO(S): Gustavo Guimarães Santos - OAB: 6.008/SE
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal Desaprovação
2. RECURSO ELEITORAL 323-66.2016.6.25.0025
ORIGEM: AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE (19ª ZONA ELEITORAL - PROPRIÁ)
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
RECORRENTE(S): FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
ADVOGADO(S): Edson Luiz Aragão de Souza - OAB: 6629/SE
RESUMO: Cargo - Prefeito - Prestação de Contas - De Candidato - ELEIÇÕES 2016
3. RECURSO CRIMINAL 42-10.2015.6.25.0005
ORIGEM: CAPELA-SE (5ª ZONA ELEITORAL - CAPELA)
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
RECORRENTE(S): MARIA APARECIDA NUNES; ANA CARLA SANTANA SANTOS; MANOEL MESSIAS
SUKITA SANTOS; ARNALDO SANTOS NETO
ADVOGADO(S): Emanuel Messias Oliveira Cacho - OAB: 207-B/SE; Anna Cecilia Andrade Cacho - OAB:
6237/SE; Emanuel Messias Oliveira Cacho - OAB: 207-B/SE; Anna Cecilia Andrade Cacho - OAB: 6237/SE;
Felippe Andrade Cacho - OAB: 8080/SE; Manoel Ferreira S. Filho - OAB: 9301/SE; Andress Amadeus Pinheiro
Santos - OAB: 7875/SE; Bruno Rafael Pereira Santos - OAB: 8143/SE; Honey Gama Oliveira - OAB: 5650/SE;
Lorena Dayse Pereira Santos - OAB: 6406/SE; Nadhialype Silva Ribeiro - OAB: 8292/SE
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: Corrupção Eleitoral - Ação Penal - Crime de Responsabilidade - Desvio de Verbas Públicas e
Autorização de Despesas Não Previstas em Lei
4. RECURSO ELEITORAL 469-76.2016.6.25.0003 (PEDIDO DE VISTA DO JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA)
ORIGEM: GRACCHO CARDOSO-SE (3ª ZONA ELEITORAL - AQUIDABÃ)
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(A)(S): JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO; IVALDO DOS SANTOS
ADVOGADO(S): Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE; Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Garantias Processuais - Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - Transgressões Eleitorais - Abuso - De Poder Político/Autoridade - Cargo - Prefeito Cargo - Vice-Prefeito
5. RECURSO ELEITORAL 432-46.2016.6.25.0004
ORIGEM: PEDRINHAS-SE
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RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO VOTO DE CORAÇÃO (PSB/PSC/PMDB/PP/PSD/PRP/PSDB)
ADVOGADO(S): José Carlos Alves Santana Fonseca - OAB: 6129/SE; Mario Cesar Vasconcelos Freire de
Carvalho - OAB: 2725/SE
RECORRIDO(A)(S): JOSÉ ANTÔNIO SILVA ALVES; OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE; ROGÉRIO
ALMEIDA SANTOS; COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO (PDT/PPS/PPL/PC DO
B/PTC/PSDC/PRB)
ADVOGADO(S): Juliana Souza de Calasans Melo - OAB: 5858/SE; Israel dos Santos Lopes - OAB: 10309/SE;
Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE; Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE; Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Garantias Processuais - Representação Cargo - Prefeito - Conduta Vedada a Agente Público - Abuso - De Poder Político/Autoridade
6. RECURSO ELEITORAL 452-62.2016.6.25.0028 (APENSO AO 453-47.2016.6.25.0028)
ORIGEM: CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO-SE (28ª ZONA ELEITORAL - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE(S): ADEMILSON CHAGAS JUNIOR; MANOEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(S): Luiz Hamilton Santana de Oliveira - OAB: 3068/SE; Luiz Hamilton Santana de Oliveira - OAB:
3068/SE
RECORRIDO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Garantias Processuais - Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita de Sufrágio - Captação ou Gasto Ilícito
de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Abuso - De Poder Econômico - Cargo - Prefeito - Cargo - VicePrefeito - Eleições 2016
7. RECURSO ELEITORAL 453-47.2016.6.25.0028 (APENSO AO 452-62.2016.6.25.0028)
ORIGEM: CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO-SE (28ª ZONA ELEITORAL - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE(S): ADEMILSON CHAGAS JUNIOR; MANOEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(S): Luiz Hamilton Santana de Oliveira - OAB: 3068/SE; Luiz Hamilton Santana de Oliveira - OAB:
3068/SE
RECORRIDO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Garantias Processuais - Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita de Sufrágio - Captação ou Gasto Ilícito
de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Abuso - De Poder Econômico - Cargo - Prefeito - Cargo - VicePrefeito - Eleições 2016
MARCOS VINÍCIUS LINHARES C. DA SILVA
Secretário Judiciário
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 09/2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
De ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Raphael Silva Reis, desta 03ª Zona Eleitoral, Aquidabã, Estado de Sergipe, na
forma da lei, etc.
FAZ SABER
a todos que, em conformidade com o que preceitua o art. 45 I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, os Partidos
abaixo listados prestaram contas referente 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. E, para
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que chegue ao conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possa alegar ignorância, determinou
o(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) Eleitoral que fosse publicado e afixado o presente Edital no local de costume, bem
como no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado em Aquidabã/SE, Estado de Sergipe,
ao(s) 11 dias do mês de julho de 2018. Eu, Sandra Miranda C. Lima, Chefe de Cartório, preparei, conferi e vai
subscrito por mim.
PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA – PSDB
REDE
SUSTENTABILIDADE –
REDE

RESPONSÁVEL
PRESIDENTE – JOSE EUNAPIO DOS
SANTOS
TESOUREIRO – ELENO VIEIRA DOS
SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE – JONAS HENRIQUE
BISPO DOS ANJOS
TESOUREIRO – EDGAR VIEIRA DA
CRUZ NETO

MUNICÍPIO

Nº DO PROCESSO

GRACCHO
CARDOS/SE

1965.2018.6.25.0003

AQUIDABÃ/SE

2050.2018.6.25.0003

SANDRA MIRANDA C. LIMA
Chefe de Cartório
05ª Zona Eleitoral
Despacho
REPRESENTAÇÃO 247-69.2016.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - SIRIRI
JUÍZA ELEITORAL ANNA PAULA DE FREITAS MACIEL
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO CHEGOU A VEZ DO POVO (PRB/PT/PR/PSB/SD/PC DO B)
ADVOGADO: Bruno Novaes Rosa - OAB: 3556/SE
REPRESENTADO(A): COLIGAÇÃO PELO FUTURO DE SIRIRI (PV/PT DO B/PEN/PMDB/PSC/PTN/DEM)
REPRESENTADO(A): JOÃO MARCOS MASCARENHAS SANTOS
REPRESENTADO(A): JOSÉ EVANDRO MOURA
RESUMO: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA
DESPACHO
R. Hoje.
Considerando a sentença do juízo da 16ª ZE, fls. 23/24 ratificada pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, acórdão n. 518/2016, fls. 51/54;
Considerando inscrição da dívida na PGFN, fls.140/147;
Chamo o feito a ordem para que seja procedida o CANCELAMENTO da inscrição da dívida junto a PGFN, pois,
conforme Sentença Judicial exarada nos autos, a litigância de má-fé foi reconhecida nos termos do art. 79 e 81 da
lei 13.105/2015, em destaque:
Lei nº 13.105 de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil).
"Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior
a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos
que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu
respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu
respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor
do salário-mínimo.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor
do salário-mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento
ou pelo procedimento comum, nos próprios autos."
Sendo esta devida ao autor pelos prejuízos e despesas que causou aos Representados, concluo que houve erro
quando da remessa dos autos para efetuar a inscrição na Dívida Ativa da União.
Registre-se.
Intimem-se as partes, por meio de seus advogados via DJE.
Remetam-se os autos a PGFN, para processar o CANCELAMENTO da inscrição 51 6 18 002765-29 do PA 1481
720067/2018-12.
Capela/SE, 10 de julho de 2018.
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ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
Juíza Eleitoral - 5ª ZE
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).
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 39-51.2017.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - SIRIRI
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): SOLIDARIEDADE - SD (DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - SIRIRI/SE)
ADVOGADO: Danniel Alves Costa - OAB: 4416/SE
INTERESSADO(A): DELSON DO PRADO MELO
INTERESSADO(A): AFONSO WAGNER LIMA MELO
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO Portaria 2, de 11 de novembro de 2015, do Cartório Eleitoral da 5ª Zona
De ordem da MM. Juíza Eleitoral, Andréa Caldas de Souza Lisa, com fundamento no art. 60,I, item b, da
Resolução TSE nº 23.464/2015, autorizado pelo inciso XII, do art. 4º, Portaria supra, este Cartório Eleitoral INTIMA
o(a) Parte interessado(a)(s) em epígrafe, na pessoa do(as) seu(as) advogado(s), Danniel Alves Costa (OAB/SE
4416), para que no prazo de 15 (quinze) dias, providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, dos valores
determinados na decisão judicial, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Dados detalhados disponíveis para serem acessados no endereço eletrônico:
http://www.tse.jus.br/sadJudSadpPush/pesquisa.jsp ou ainda no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
(www.tre-se.jus.br), através do serviço "Acompanhamento processual Push".
Capela/SE, 10 de julho de 2018.
NAJARA EVANGELISTA
Chefe de Cartório em substituição-5ª ZE
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 25-40.2017.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - MALHADA DOS BOIS - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): SOLIDARIEDADE
ADVOGADO: Ludwig Oliveira Junior - OAB: 5750/SE
INTERESSADO(A): ALESSANDRA ROCHA BRITTO ARAGÃO, Presidente
INTERESSADO(A): MARCIO EMANUEL BRITTO ARAGAO, Tesoureiro
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
ATO ORDINATÓRIO
Portaria 2, de 11 de novembro de 2015, do Cartório Eleitoral da 5ª Zona.
De ordem da MM. Juíza Eleitoral, Andréa Caldas de Souza Lisa, com fundamento no art. 60,I, item b, da
Resolução TSE nº 23.464/2015, autorizado pelo inciso XII, do art. 4º, Portaria supra, este Cartório Eleitoral INTIMA
o(a) Parte interessado(a)(s) em epígrafe, na pessoa do(as) seu(as) advogado(s), Bel. Ludwig Oliveira Júnior OAB/SE 5.750, para que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie(m) o recolhimento ao Tesouro Nacional,
através de GRU, do valor determinado na sentença judicial (fls., 37/39), sob pena de inscrição no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Dados detalhados disponíveis para serem acessados no
endereço eletrônico:
http://www.tse.jus.br/sadJudSadpPush/pesquisa.jsp ou ainda no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
(www.tre-se.jus.br), através do serviço "Acompanhamento processual Push".
Capela/SE, 10 de julho de 2018.
NAJARA EVANGELISTA
TÉCNICA JUDICIÁRIA
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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14ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 425-33.2016.6.25.0011- CARMÓPOLIS - ELEIÇÕES
2016/2017.
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS - 14ª ZONA ELEITORAL (MARUIM)
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO "TODOS JUNTOS POR CARMÓPOLIS"
ADVOGADO: Cristiano Miranda Prado - OAB: 5794/SE
INVESTIGADO: FELIPE SANTIAGO LIMA
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
INVESTIGADO: GLADSON GARCIA ARAÚJO
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
INVESTIGADO: ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Eleições - Cargo - Prefeito - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
SENTENÇA
Trata-se de representação promovida pela Coligação “Todos Juntos por Carmópolis”, em desfavor de Esmeralda
Mara Silva Cruz, Felipe Santiago Lima e Gladson Garcia Araújo, a primeira na condição de prefeita e, os dois
últimos, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente.
Alega a representante que a primeira representada apoiou politicamente os outros representados na sucessão da
gestão municipal no pleito de 2016, usando, indevidamente, a máquina pública para isso, com abuso de poder
econômico e político, “capazes de influenciar no resultado das Eleições.”
Afirma o representante que Esmeralda Mara Silva Cruz conseguiu aprovar um projeto de lei de abertura de mais
de 20% (vinte por cento) de créditos suplementares para serem utilizados em ação social, bem como que, em
setembro de 2016, publicou um edital para aquisição de mais de dois milhões de reais em cestas básicas, a serem
distribuídas na última semana que antecedesse o pleito eleitoral.
Ao final, a autora requereu tutela de urgência para que a prefeita Esmeralda Mara Silva Cruz fosse impedida de
distribuir ou participar de distribuição de cestas básicas ou quaisquer outras benesses de cunho social até o dia
das eleições de 2016, e a condenação dos representados nos termos da Lei nº 9.504/97.
O pedido de tutela de urgência não foi apreciado.
Notificados regularmente, os representados apresentaram defesa (fls. 35/44). Após discorrerem sobre o sistema
orçamentário e despesas públicas, os representados sustentaram que o crédito suplementar objurgado foi
devidamente aprovado por lei e que não houve proveito eleitoral do mesmo.
Este juízo deferiu diligências requeridas pelo M.P.E. (fl. 47).
O Mercadão Comércio e Prestação de Serviço Eirele – EPP prestou informações as fls. 60/72, juntando notas
fiscais.
A Caixa Econômica Federal e o Banese afirmaram não ser possível prestar as informações requisitadas, por falta
de suporte tecnológico. (fl. 73 e 151).
O município de Carmópolis, já sob a nova gestão, juntou diversos documentos acerca da compra efetuado junto
ao “Mercadão”, bem como demonstrativo da receita orçamentária. (fls. 74/150).
As partes apresentaram alegações finais, pela procedência e improcedência do pedido, respectivamente. (fls.
171/174-v e 175/179).
Por sua vez, O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela improcedência do pedido, por insuficiência de
provas (fls. 182/183).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Decido.
Razão assiste aos representados e ao Ministério Público Eleitoral, no sentido de que não restaram provados o
suposto abuso do poder econômico e político.
Os documentos de fls. 21 e 21, acostados pela representante, obtidos junto ao Sistema de Transparência e
Controle Social do TCE-SE, demonstram que as despesas efetuadas com o Fundo Municipal de Assistência Social
de Carmópolis no ano de 2016 não diferem substancialmente das realizadas no ano de 2015, sendo que, em
alguns meses de 2015, as despesas chegaram a ser maiores que em 2016 (meses de janeiro, fevereiro, março e
maio).
Na contratação realizada pelo município, para aquisição de cestas básicas, consta que o fornecimento seria
parcelado (fl. 117).
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Segundo informações prestadas pelo Mercadão Comércio e Prestação de Serviço Eirele – EPP, por meio da nota
fiscal de fl. 69, no mês de setembro de 2016, ou seja, um mês antes do pleito daquele ano, foram distribuídas
cestas básicas no valor de R$ 174.928,00 (cento e setenta e quatro mil novecentos e vinte e oito reais).
No mesmo mês do ano de 2005 (um ano antes do pleito) foram gastos R$ 197.463,16 (cento e noventa e sete mil
quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis reais).
Com efeito, não vejo plausível alguém abusar do poder econômico gastando mais com benefícios sociais um ano
antes da eleição do que no mês que antecedeu o pleito.
Ademais, o malsinado crédito especial em favor do Fundo Municipal de Assistência Social de Carmópolis foi
aprovado por lei promulgada pelo Poder Executivo, depois de devidamente aprovada pela Câmara de Vereadores
(fl. 17).
O reconhecimento do abuso do poder econômico e/ou político reclama prova robusta e inequívoca, como tem
decidido o Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
RESPE - Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 25998 - NATAL - RN
Acórdão de 21/11/2006
Relator(a) Min. Carlos Eduardo Caputo Bastos
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/12/2006, Página 217.
Ementa: Embargos de declaração. Recurso especial. Agravo regimental. Ação de impugnação de mandato eletivo.
Poder. Poder econômico e político. Abuso. Prova robusta. Ausência. Obscuridade. Inexistência. Novo julgamento.
Impossibilidade.
1. A ação de impugnação de mandato eletivo não se satisfaz com mera presunção, antes, reclama a presença de
prova forte, consistente e inequívoca.
(...)
Outrossim, cumpre ressaltar que os representados candidatos, supostamente apoiados pela prefeita Esmeralda
Mara Silva Cruz, não lograram êxito nas eleições para os cargos majoritários do ano de 2016.
Sendo assim, não havendo provas do abuso do poder econômico ou político por parte dos representados, o pleito
da representante não deve ser acolhido.
Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Publique-se e intimem-se.
Maruim, SE, 05 de julho de 2018.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 42-21.2017.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS - 14ª ZONA ELEITORAL (MARUIM)
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO "JUNTE-SE A NÓS" (DEM/SD)
ADVOGADO: Márcio Macedo Conrado - OAB: 3806/SE
ADVOGADO: José Hunaldo Santos da Mota - OAB: 1984/SE
ADVOGADO: Cristiano Miranda Prado - OAB: 5794/SE
ADVOGADO: Hunaldo Bezerra da Mota Neto - OAB: 5922/SE
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
INVESTIGADO: COLIGAÇÃO "CARMÓPOLIS, UMA NOVA HISTÓRIA" (PSB/PMDB/PC DO B/PSD)
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
INVESTIGADO: LUIZ GUIMARÃES SILVA
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
INVESTIGADO: GLADSON GARCIA ARAÚJO
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Candidatos - Ineligibilidade - Abuso do
Poder Econômico ou Político - Eleições - Eleição Suplementar - PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
SENTENÇA
Trata-se de representação promovida pela Coligação “Junte-se a Nós”, integrada pelos partidos DEM e SD, em
desfavor de Coligação “Carmópolis, Uma Nova História”, integrada pelos partidos PMDB, PSB, PSD e PC do B),
Luiz Guimarães Silva e Gladson Garcia Araújo, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente.
Alega a representante que durante a campanha eleitoral de 2016 o representado Luiz Guimarães Silva ofereceu
cargos comissionados em troca de apoio político e distribuição de cestas básicas, além de que os investigados
utilizaram-se de propaganda institucional disfarçada para inflar suas campanhas, violando o art. 73, VI, alínea “B” e
inciso IV da Lei nº 9.504/1997, e artigos 1º, alíneas “d” e “h”. e 22 da Lei Complementar 64/1990.
Ao final, a representante requereu medida liminar para proibir os representados de praticarem as condutas
descritas na exordial e a procedência do pedido para cassar os registros ou diplomas, se for o caso, dos
investigados, nos moldes da Lei Complementar 64/90.
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Notificados, os representados apresentaram defesa, alegando, preliminarmente, inépcia da petição inicial, por não
ter circunstanciado “os fatos imputados, de modo a precisar as ocorrências mencionadas na preambular”;
ilegitimidade passiva da coligação e, no mérito, pela improcedência do pedido, por não ter havido abuso de poder
econômico por parte dos investigados (fls. 37/67).
Indeferida a medida liminar (68/69), o feito foi encaminhado a esta zona eleitoral.
Na instrução processual, foi ouvida uma testemunha, arrolada pelo investigante (fls. 37/ e 65-v).
As partes não apresentaram alegações finais, apesar de devidamente intimadas (fl. 86).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pela procedência do pedido (fls. 91/92).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Decido.
Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Coligação “Carmópolis, Uma Nova História”, uma vez
que as sanções pleiteadas pelos representantes não se aplicam a ela, conforme jurisprudência pacífica do TSE.
Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, uma vez que a peça inaugural preenche os requisitos legais,
relatando os fatos, suas circunstâncias, fundamentos jurídicos e pedidos, de forma clara e compreensível.
Quanto ao mérito, entende este juízo que não restaram provados os supostos abusos do poder econômico e
político por parte dos investigados.
As únicas provas produzidas nos autos foram a cópia de um jornal, imagens em um DVD, juntado com a petição
inicial e a oitiva de uma testemunha arrolada pelos investigantes.
No jornal acostado aos autos apenas consta uma reportagem sobre uma lei municipal que o veículo de
comunicação a intitula de inconstitucional. Quanto as imagens constantes no DVD, algumas mostram fotos da
página do Facebook do primeiro representado, onde este informa atos públicos por ele realizados na condição de
prefeito, sem qualquer pedido de voto ou anúncio de candidatura. Algumas imagens apresentam a foto dos
representados juntos com dizerem como: “prefeitura abre inscrição para o programa bolsa família” e anúncio de
“aumento salarial para professores e guardas municipais”; todavia essas imagens, com esses dizerem, não
identificam onde elas teriam sido publicadas nem a data da publicação, o que macula a sua veracidade.
Já a testemunha ouvida em juízo, Jussara Soares Souza, foi a mesma que fora arrolada pelos representantes no
Processo Eleitoral n.º 43-06.2017.6.25.0011, ajuizado pela coligação autora neste feito contra os mesmos
investigados.
A mencionada testemunha disse que trabalhou ativamente na campanha eleitoral dos candidatos da Coligação
“Junte-se a Nós”, autora deste processo e que, após a eleição, com a vitória de seus candidatos, foi agraciada
com um cargo comissionado na prefeitura de Carmópolis. Mesmo assim, em seu depoimento, afirmou que soube
apenas o que foi divulgado nas redes sociais: que o prefeito Luiz Guimarães colocava informações no sentido de
que empregou muitas pessoas, bem como sobre a entrega de cestas básicas, mas não sabia informar se as
informações sobre a entrega de cestas básicas foram postadas no Facebook do prefeito ou no sítio da prefeitura.
Disse ainda que a entrega de cestas básicas estava suspensa por falta de verbas e depois retornou, mas não
sabe informar se o retorno das entregas ocorreu antes, durante ou após a campanha eleitoral.
Nenhuma das informações da testemunha Jussara Soares Souza, acerca do que ela disse ter visto nas redes
sociais, foi colacionada aos autos.
O reconhecimento do abuso do poder econômico e/ou político reclama prova robusta e inequívoca, como tem
decidido o Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
RESPE - Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 25998 - NATAL - RN
Acórdão de 21/11/2006
Relator(a) Min. Carlos Eduardo Caputo Bastos
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/12/2006, Página 217.
Ementa: Embargos de declaração. Recurso especial. Agravo regimental. Ação de impugnação de mandato eletivo.
Poder. Poder econômico e político. Abuso. Prova robusta. Ausência. Obscuridade. Inexistência. Novo julgamento.
Impossibilidade.
1. A ação de impugnação de mandato eletivo não se satisfaz com mera presunção, antes, reclama a presença de
prova forte, consistente e inequívoca.
(...)
Outrossim, cumpre ressaltar que os representados não lograram êxito nas eleições para os cargos majoritários do
ano de 2016.
Com efeito, as provas produzidas são extremamente frágeis para ensejar uma condenação por abuso do poder
econômico ou político no caso concreto.
Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Publique-se e intimem-se.
Maruim, SE, 6 de julho de 2018.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
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15ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 520-51.2016.6.25.0032
Recurso Eleitoral nº 520-51.2016.6.25.0015
Recorrente: ADEILTON TAVARES SILVA
Advogado: Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto – OAB: 6408/SE
Vistos, etc.
Cuidam os autos de prestação de contas apresentada pelo(a) candidato ao pleito municipal de 2016, ADEILTON
TAVARES SILVA, que concorreu a cargo proporcional no Município de Santana do São Francisco/SE.
Foram apresentadas as peças exigidas pela Resolução TSE nº 23.463/2015, procedendo o Cartório Eleitoral à
análise dos documentos exibidos, apontando inconsistências e irregularidades que não foram sanadas, inobstante
regular intimação do prestador das contas.
Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério Público Eleitoral no sentido de desaprovar-se
as contas apresentadas, sendo proferida decisão no mesmo sentido.
Interposto recurso contra a decisão proferida, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe declarou a sua nulidade,
determinando o retorno dos autos a este Juízo.
Intimado o candidato sobre as impropriedades detectadas pela análise técnica, apresentou manifestação, sanando
algumas irregularidades.
Manifestou-se o representante do Ministério Público Eleitoral no sentido de desaprovar-se as contas apresentadas.
É o relatório.
Decido.
O pedido encontra-se formalmente adequado às exigências legais, constatando a análise técnica que
remanesceram três irregularidades: 1. Ausência do registro de gastos com advogado; 2. Doações diretas
recebidas de outros doadores, mas não declaradas por estes em sua prestação de contas; 3. Doações diretas
realizadas por outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em exame.
No que pertine à ausência do registro de gastos com advogado, trouxe o candidato em suas notas explicativas a
informação de que o profissional que subscreve a prestação de contas atua de forma gratuita, não declarando
despesa com honorários por inexistente.
Diante da nota explicativa, e considerando o caráter judicial do processo de prestação de contas, com a
obrigatoriedade da participação de advogado, tenho por certo que a despeito da mencionada omissão de despesa,
não se caracteriza infringência às disposições legais de modo a macular as contas apresentadas, conforme
inteligência do art. 29, § 1º-A, da Resolução TSE nº 23.463/2015, in verbis:
art. 29 (...)
§ 1º-A. Os honorários referentes à contratação 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.
Com relação às doações diretas recebidas de outros doadores, mas não declaradas por estes em sua prestação
de contas, conforme pontuou o candidato, referida omissão não pode resultar em sua responsabilização, na
medida em que cabe ao doador fazê-lo.
No que refere às doações diretas realizadas por outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação
de contas em exame, observa-se das notas explicativas e documentação adunada que o candidato declarou
aquilo que efetivamente recebeu do Diretório Municipal do seu Partido, tendo emitido o recibo eleitoral
correspondente. Neste passo, a circunstância de informar o doador um valor divergente daquele efetivamente
doado constitui irregularidade que não pode ser imputada ao donatário, de modo a macular a sua prestação de
contas.
Deste modo, tenho por regulares as contas apresentadas, uma vez que as impropriedades detectadas não
maculam o seu mérito e nem podem ser imputadas à responsabilidade do candidato.
Isto posto, ante as razões expendidas, decido pela APROVAÇÃO das contas de campanha apresentadas por
ADEILTON TAVARES DA SILVA, com forte no art. 68, inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS 282-78.2016.6.25.0032
INTERESSADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB – ILHA DAS FLORES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO (OAB/ 2548/AC)
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Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Partidária Anual referente ao exercício de 2012, do PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, do município de Ilha das Flores/SE, em conformidade com a Lei nº
9.096/95 e Resolução - TSE nº 21.841/04.
Certificada, pelo Cartório Eleitoral, a não apresentação de extratos bancários que contemplem todo o exercício
financeiro, foi notificado o partido, porém não se manifestou.
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas, acolhendo o parecer
conclusivo elaborado pelo servidor cartorário.
É o relatório.
Decido.
A não apresentação de extratos bancários com abrangência de todo o exercício é irregularidade que macula as
contas prestadas, por não permitir a análise da real movimentação financeira, infringindo o disposto no art. 34,
caput, da Lei nº 9.096/95, conforme jurisprudência que segue:
“RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. EXEGESE DO ART., III, DA
RESOLUÇÃO Nº 21.841/04. DESOBEDIÊNCIA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. IMPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. É obrigatório que toda movimentação financeira, inclusive os recursos recebidos em espécie, cheque ou
transferência bancária, transite pela conta bancária específica do partido, em face do necessário controle a ser
exercido pela Justiça Eleitoral sobre a arrecadação e a aplicação dos recursos utilizados na manutenção do seu
Diretório, sob pena de desaprovação das contas. Precedentes. 2. Prestadas as contas sem a apresentação de
toda a documentação exigida no artigo 14 da Resolução 21.841/2004, essencial para a correta análise das contas,
resta comprometida a confiabilidade dos demonstrativos financeiros postos à verificação, uma vez que
impossibilita a aferição da exata situação financeira da agremiação. 3. O reconhecimento da existência de falha
que compromete a regularidade das contas prestadas -não abertura da conta bancária a apresentação do
respectivo extrato - conduz á desaprovação das contas do recorrente (art. 27 III, da Resolução TSE nº
21.841/2004). 4. Improvimento do recurso.” (Recurso Eleitoral nº 21-88.2011.6.25.0000, Acórdão nº 62/2011, rel.
Juiz Ronivon de Aragão, publicado no DJE/SE em 12.04.2011).
“RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO PARCIAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CONFIABILIDADE. COMPROMETIDA.
CORRETA ANÁLISE DAS CONTAS INVIABILIZADA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
Os extratos bancários de todo exercício financeiro em análise constituem documentos imprescindíveis para
verificação da correta arrecadação de recursos financeiros pelo partido político, consistindo em irregularidade
insanável sua não apresentação.” (Recurso Eleitoral 12-15.2014.6.25.0003, Acórdão 368/2014, rel. Juiz José
Alcides Vasconcelos Filho, julgado em 30.10.2014 e publicado no DJE/SE em 04/11/2014).
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas partidárias do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - PMDB, do município de Ilha das Flores/SE, relativas ao exercício financeiro de 2012, o que faço
com fulcro no art. 65, § 3º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/15, c/c art. 27, inciso III, da Resolução TSE nº
21.841/2004, impondo à Agremiação referida, como consequência, a suspensão, com perda, das cotas do Fundo
Partidário pelo prazo de um ano, a partir da data de publicação desta decisão (art. 28, inciso IV, Resolução – TSE
nº 21.841/2004).
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Atualize-se o SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as necessárias e prévias anotações e comunicações.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS 62-46.2017.6.25.0032
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PACATUBA/SE)
PRESIDENTE: JURANDIR FERREIRA
TESOUREIRO: DARCYANA COSTA LISBOA
ADVOGADO: WESLEY ARAÚJO CARDOSO – OAB: 5509/SE
Vistos, etc.
Cuida-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL, referente ao exercício de 2016, apresentada a
destempo pelo Diretório Municipal de NEÓPOLIS, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, através de seu
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Presidente, com vistas a tender exigência da Lei nº 9.096/1995, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.464/2015.
Instado a emitir parecer técnico contábil, o Servidor do Cartório Eleitoral concluiu pela APROVAÇÃO DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
O Representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pugnando também pela aprovação com ressalvas.
É o relatório.
Decido.
Vê-se dos autos que o feito se encontra instruído com os documentos essenciais exigidos por Lei, não havendo
vício ou mácula que venha a comprometer o mérito das contas prestadas, conforme análise do servidor cartorário.
Outrossim, embora se constate a não apresentação da demonstração das mutações do patrimônio líquido, este
fato se constitui em irregularidade formal que não tem o condão de obnubilar a análise do mérito das contas
apresentadas, conforme, aliás, conclusão do parecer técnico.
Ante o exposto, diante da regularidade das contas apresentadas, e atenta ao parecer favorável do M.P.E., decido
por sua aprovação com ressalvas, na forma da Legislação vigente.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS 55-88.2016.6.25.0032
INTERESSADOS: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DO MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES/SE)
ADVOGADOS: FAUSTO GOES LEITE JÚNIOR – OAB: 2525/SE
MARLTON DE SOUZA CARVALHO – OAB: 6728/SE
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Partidária Anual referente aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, do
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de Ilha das Flores/SE, em conformidade com a Lei
nº 9.096/95 e Resolução - TSE nº 21.841/04.
Certificada, pelo Cartório Eleitoral, a não apresentação dos extratos bancários, foi notificado o partido, porém não
se manifestou.
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas, acolhendo o parecer
conclusivo elaborado pelo servidor cartorário.
É o relatório.
Decido.
A não apresentação dos extratos bancários pela Agremiação é irregularidade que macula as contas prestadas, por
não permitir a análise da real movimentação financeira, infringindo o disposto no art. 34, caput, da Lei nº 9.096/95,
conforme jurisprudência que segue:
“RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. EXEGESE DO ART., III, DA
RESOLUÇÃO Nº 21.841/04. DESOBEDIÊNCIA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. IMPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. É obrigatório que toda movimentação financeira, inclusive os recursos recebidos em espécie, cheque ou
transferência bancária, transite pela conta bancária específica do partido, em face do necessário controle a ser
exercido pela Justiça Eleitoral sobre a arrecadação e a aplicação dos recursos utilizados na manutenção do seu
Diretório, sob pena de desaprovação das contas. Precedentes. 2. Prestadas as contas sem a apresentação de
toda a documentação exigida no artigo 14 da Resolução 21.841/2004, essencial para a correta análise das contas,
resta comprometida a confiabilidade dos demonstrativos financeiros postos à verificação, uma vez que
impossibilita a aferição da exata situação financeira da agremiação. 3. O reconhecimento da existência de falha
que compromete a regularidade das contas prestadas -não abertura da conta bancária a apresentação do
respectivo extrato - conduz á desaprovação das contas do recorrente (art. 27 III, da Resolução TSE nº
21.841/2004). 4. Improvimento do recurso.” (Recurso Eleitoral nº 21-88.2011.6.25.0000, Acórdão nº 62/2011, rel.
Juiz Ronivon de Aragão, publicado no DJE/SE em 12.04.2011).
“RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO PARCIAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CONFIABILIDADE. COMPROMETIDA.
CORRETA ANÁLISE DAS CONTAS INVIABILIZADA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
Os extratos bancários de todo exercício financeiro em análise constituem documentos imprescindíveis para
verificação da correta arrecadação de recursos financeiros pelo partido político, consistindo em irregularidade
insanável sua não apresentação.” (Recurso Eleitoral 12-15.2014.6.25.0003, Acórdão 368/2014, rel. Juiz José
Alcides Vasconcelos Filho, julgado em 30.10.2014 e publicado no DJE/SE em 04/11/2014).
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Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas partidárias do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB, do município de Ilha das Flores/SE , relativas aos exercícios financeiros de 2012, 2013, 2014 e 2015, o que
faço com fulcro no art. 65, § 3º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/15, c/c art. 27, inciso III, da Resolução TSE
nº 21.841/2004, impondo à Agremiação referida, como consequência, a suspensão, com perda, das cotas do
Fundo Partidário pelo prazo de um ano, a partir da data de publicação desta decisão (art. 28, inciso IV, Resolução
– TSE nº 21.841/2004).
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Atualize-se o SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as necessárias e prévias anotações e comunicações.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS 70-57.2016.6.25.0032
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Brejo Grande
Advogado: Fabiano Freire Feitosa – OAB: 3173/SE
Vistos, etc.
A DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, em BREJO GRANDE/SE, por seu
representante legal, apresentou Declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros relativa ao
exercício financeiro de 2015, acompanhada da documentação pertinente.
Após análise técnica das peças exibidas, o servidor cartorário manifestou-se por seu arquivamento e/ou
aprovação com ressalvas.
Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
apresentadas, com ressalvas.
É o relatório.
Decido.
Cuidam os autos de Declaração da ausência de movimentação de recursos financeiros relativa ao exercício
financeiro de 2015, apresentada por agremiação política municipal, em conformidade com as disposições da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Foram juntadas pela Unidade Partidária todas as peças necessárias, não se avistando impugnação à pretensão
ou vício a sanar, sendo meramente formal a irregularidade que persiste.
Ante o exposto, diante da regularidade do procedimento, e atenta à análise técnica e parecer do Ministério Público
Eleitoral, determino, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, em BREJO
GRANDE/SE, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas, com ressalvas, as respectivas
contas.
Adotem-se as medidas necessárias ao registro no sistema pertinente.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS 534-35.2016.6.25.0015/345-57.2016.6.25.0015
INTERESSADO: RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SOBRAL NETO (OAB/SE 6408)
Vistos, etc.
Cuidam os autos de prestação de contas apresentada por RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ e VALDECI
MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO, que concorreram a cargos majoritários no pleito de 2016, no Município de Santana
do São Francisco.
Foram apresentadas em parte, as peças exigidas pela Resolução TSE nº 23.463/2015, procedendo o Cartório
Eleitoral à análise dos documentos exibidos, apontando irregularidades que não foram sanadas pelos candidatos,
a saber: 1. Ausência de gastos com condutor, embora haja registro de locação de veículos; 2. Lançamento de
despesa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com serviços advocatícios, sem que haja o registro de
pagamento na movimentação bancária; 3. Despesa com pessoal (segurador de bandeiras) no valor de R$ 300,00
(trezentos reais), sem registro de pagamento na movimentação bancária. 4. Operação bancária realizada sem o
correspondente registro na prestação de contas; 5. Omissão de despesa com material gráfico doado a candidato
proporcional; 6. Conta com saldo positivo sem a prova de recolhimento dos valores à respectiva direção
partidária.

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 122

Aracaju, quinta-feira, 12 de julho de 2018

Página 25

Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério Público Eleitoral no sentido de desaprovar-se
as contas apresentadas.
É o relatório.
Decido.
O pedido encontra-se formalmente adequado às exigências legais, porém tenho por certo que ante os vícios
insanáveis que apresentam, não devem ser aprovadas as contas.
Com efeito, verifica-se da análise técnica que foram identificadas diversas irregularidades, e uma vez intimado(a)
o(a) candidato(a) não as sanou em sua totalidade, remanescendo seis pontos.
A primeira irregularidade diz respeito à ausência de gastos com condutor, embora haja registro de locação de
veículos.
O contrato juntado pelos candidatos juntamente com as notas explicativas demonstra que além da locação, houve
a doação de veículo para uso na campanha, com condutor respectivo englobado na despesa contratada (fls. 181),
o que justifica a ausência do lançamento específico de despesa com motorista e afasta o indício de irregularidade.
No que pertine ao lançamento de despesa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com serviços advocatícios,
sem que haja o registro de pagamento na movimentação bancária, o extrato adunado às fls. 184 comprova o
pagamento de referida despesa, que se encontra contabilizada nos registros da PC.
Nesse toar, no que tange aos indícios de irregularidade referidos no parágrafo anterior, entendo que não maculam
o mérito da prestação de contas.
O mesmo ocorre em relação à despesa com pessoal (segurador de bandeiras), no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), cujo lançamento no registro bancário encontra-se comprovado no extrato de fls. 184.
Com relação à operação bancária realizada sem o correspondente registro na prestação de contas, constato que
referida irregularidade diz respeito a contrato firmado com Genilma de França Moura, tendo sido apresentada
declaração retificadora para sanar o erro apontado na análise técnica, bem como notas explicativas que justificam
o equívoco, acompanhadas de documento contratual pertinente. Assim, tenho por sanada a impropriedade.
Aponta-se ainda a omissão do registro de material gráfico doado a candidato proporcional, in casu, José Alves de
Santana. A este respeito, insta pontuar que embora não tenha sido retificado o lançamento, persistindo portanto a
falha, comprovaram os prestadores das contas que referida despesa foi declarada de forma global, eis que o
material de propaganda doado ao candidato mencionado foi adquirido juntamente com outros destinados aos
demais concorrentes proporcionais da Coligação “A gente cuida com trabalho” (fls. 163/164), cuja despesa
totalizou R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), sendo devidamente contabilizada. Portanto, cuida-se, na
espécie, do descumprimento de procedimento meramente formal, que não macula o mérito das contas.
Por fim, no que pertine à existência de saldo positivo na conta bancária, sem a prova de recolhimento dos valores
à respectiva direção partidária, o extrato adunado às fls. 183 demonstra que foi sanada referida irregularidade,
ainda que a destempo.
Ante o exposto, considerando que a única irregularidade não sanada diz respeito a procedimento meramente
formal, que não compromete o mérito das contas apresentadas, decido por sua aprovação com ressalvas, com
amparo no art. 68, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Outrossim, tendo em vista que não se confirmaram os indícios de irregularidades objeto do processo em apenso,
arquivem-se aqueles autos, consoante requerido pelo Ministério Público Eleitoral.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS 44-59.2016.6.25.0032
INTERESSADOS: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ILHA DAS
FLORES/SE)
PRESIDENTE: ANTÔNIO ROBERTO LISBOA FILHO
TESOUREIRO: ALLAN FERREIRA LISBOA
ADVOGADOS: FAUSTO GOES LEITE JÚNIOR – OAB: 2525/SE
MARLTON DE SOUZA CARVALHO – OAB: 6728/SE
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Partidária Anual referente aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, do
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de Ilha das Flores/SE, em conformidade com a Lei
nº 9.096/95 e Resolução - TSE nº 21.841/04.
Certificada, pelo Cartório Eleitoral, a não apresentação dos extratos bancários, foi notificado o partido, porém não
se manifestou.
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas, acolhendo o parecer
conclusivo elaborado pelo servidor cartorário.
É o relatório.
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Decido.
A não apresentação dos extratos bancários pela Agremiação é irregularidade que macula as contas prestadas,
por não permitir a análise da real movimentação financeira, infringindo o disposto no art. 34, caput, da Lei nº
9.096/95, conforme jurisprudência que segue:
“RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. EXEGESE DO ART., III, DA
RESOLUÇÃO Nº 21.841/04. DESOBEDIÊNCIA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. IMPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. É obrigatório que toda movimentação financeira, inclusive os recursos recebidos em espécie, cheque ou
transferência bancária, transite pela conta bancária específica do partido, em face do necessário controle a ser
exercido pela Justiça Eleitoral sobre a arrecadação e a aplicação dos recursos utilizados na manutenção do seu
Diretório, sob pena de desaprovação das contas. Precedentes. 2. Prestadas as contas sem a apresentação de
toda a documentação exigida no artigo 14 da Resolução 21.841/2004, essencial para a correta análise das contas,
resta comprometida a confiabilidade dos demonstrativos financeiros postos à verificação, uma vez que
impossibilita a aferição da exata situação financeira da agremiação. 3. O reconhecimento da existência de falha
que compromete a regularidade das contas prestadas -não abertura da conta bancária a apresentação do
respectivo extrato - conduz á desaprovação das contas do recorrente (art. 27 III, da Resolução TSE nº
21.841/2004). 4. Improvimento do recurso.” (Recurso Eleitoral nº 21-88.2011.6.25.0000, Acórdão nº 62/2011, rel.
Juiz Ronivon de Aragão, publicado no DJE/SE em 12.04.2011).
“RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO PARCIAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CONFIABILIDADE. COMPROMETIDA.
CORRETA ANÁLISE DAS CONTAS INVIABILIZADA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
Os extratos bancários de todo exercício financeiro em análise constituem documentos imprescindíveis para
verificação da correta arrecadação de recursos financeiros pelo partido político, consistindo em irregularidade
insanável sua não apresentação.” (Recurso Eleitoral 12-15.2014.6.25.0003, Acórdão 368/2014, rel. Juiz José
Alcides Vasconcelos Filho, julgado em 30.10.2014 e publicado no DJE/SE em 04/11/2014).
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas partidárias do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB, do município de Ilha das Flores/SE, relativas aos exercícios financeiros de 2012, 2013, 2014 e 2015, o que
faço com fulcro no art. 65, § 3º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/15, c/c art. 27, inciso III, da Resolução TSE
nº 21.841/2004, impondo à Agremiação referida, como consequência, a suspensão, com perda, das cotas do
Fundo Partidário pelo prazo de um ano, a partir da data de publicação desta decisão (art. 28, inciso IV, Resolução
– TSE nº 21.841/2004).
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Atualize-se o SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as necessárias e prévias anotações e comunicações.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS 286-18.2016.6.25.0032
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES)
PRESIDENTE: LUIS VIEIRA SANTOS
TESOUREIRO: OUFRASIO VIEIRA SANTOS
ADVOGADO: WESLEY ARAÚJO CARDOSO (OAB/SE 5509)
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Partidária Anual referente ao exercício de 2015, do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB, do município de Ilha das Flores/SE, em conformidade com a Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 21.841/04.
Certificada, pelo Cartório Eleitoral, a não apresentação de extratos bancários que contemplem o exercício
financeiro cujas contas se prestam, foi notificado o partido, porém não supriu a omissão.
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas, acolhendo o parecer
conclusivo elaborado pelo servidor cartorário.
É o relatório.
Decido.
A não apresentação de extratos bancários com abrangência do exercício pertinente às contas que se prestam é
irregularidade que impõe a sua desaprovação, por não permitir a análise da real movimentação financeira,
infringindo o disposto no art. 34, caput, da Lei nº 9.096/95, conforme jurisprudência que segue:
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“RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. EXEGESE DO ART., III, DA
RESOLUÇÃO Nº 21.841/04. DESOBEDIÊNCIA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. IMPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. É obrigatório que toda movimentação financeira, inclusive os recursos recebidos em espécie, cheque ou
transferência bancária, transite pela conta bancária específica do partido, em face do necessário controle a ser
exercido pela Justiça Eleitoral sobre a arrecadação e a aplicação dos recursos utilizados na manutenção do seu
Diretório, sob pena de desaprovação das contas. Precedentes. 2. Prestadas as contas sem a apresentação de
toda a documentação exigida no artigo 14 da Resolução 21.841/2004, essencial para a correta análise das contas,
resta comprometida a confiabilidade dos demonstrativos financeiros postos à verificação, uma vez que
impossibilita a aferição da exata situação financeira da agremiação. 3. O reconhecimento da existência de falha
que compromete a regularidade das contas prestadas -não abertura da conta bancária a apresentação do
respectivo extrato - conduz á desaprovação das contas do recorrente (art. 27 III, da Resolução TSE nº
21.841/2004). 4. Improvimento do recurso.” (Recurso Eleitoral nº 21-88.2011.6.25.0000, Acórdão nº 62/2011, rel.
Juiz Ronivon de Aragão, publicado no DJE/SE em 12.04.2011).
“RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO PARCIAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CONFIABILIDADE. COMPROMETIDA.
CORRETA ANÁLISE DAS CONTAS INVIABILIZADA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
Os extratos bancários de todo exercício financeiro em análise constituem documentos imprescindíveis para
verificação da correta arrecadação de recursos financeiros pelo partido político, consistindo em irregularidade
insanável sua não apresentação.” (Recurso Eleitoral 12-15.2014.6.25.0003, Acórdão 368/2014, rel. Juiz José
Alcides Vasconcelos Filho, julgado em 30.10.2014 e publicado no DJE/SE em 04/11/2014).
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas partidárias do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB,
do município de Ilha das Flores/SE, relativas ao exercício financeiro de 2015, o que faço com fulcro no art. 65, §
3º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/15, c/c art. 27, inciso III, da Resolução TSE nº 21.841/2004, impondo à
Agremiação referida, como consequência, a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de
um ano, a partir da data de publicação desta decisão (art. 28, inciso IV, Resolução – TSE nº 21.841/2004).
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Atualize-se o SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as necessárias e prévias anotações e comunicações.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO 571-11.2016.6.25.0032
REPRESENTADO(A): CRISTIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANÍBAL JOSÉ LEITE DA SILVA MONTEIRO (OAB/SE 5165)
Vistos, etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou Representação em face de CRISTIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, Vereador
eleito no pleito de 02/10/2016, no Município de Brejo Grande/SE, aduzindo, em apertada síntese, que em análise à
prestação de contas de campanha do Representado foram detectadas diversas irregularidades caracterizadoras
do que se denomina popularmente como “caixa 2”, quais sejam: 1. Ausência de apresentação de extratos
bancários que contemplem o período de 11/10/2016 a 30/10/2016; 2. Ausência de identificação nos sistemas da
Justiça Eleitoral, de santinhos doados pelo Diretório Estadual do PSDB; 3. Ausência de informação sobre quem
custeou os adesivos visualizados em imagens fotografadas pelo MPE, bem como se os veículos constantes nas
aludidas imagens serviram à campanha.
Discorrendo sobre os fatos e as normas que regem a matéria, apontou a omissão de receitas e gastos de recursos
em campanha, conforme o art. 30-A, da Lei das Eleições, pugnando pela cassação do diploma do Representado.
Com a inicial vieram documentos.
Em sede de defesa, o Representado arguiu preliminar de inépcia da inicial, por não apresentar a peça incoativa de
forma concreta qual a conduta ilícita supostamente perpetrada, e a necessidade de sobrestamento do feito, até
julgamento da prestação de contas. No mérito, sustenta não ser da sua responsabilidade a omissão em relação ao
período não contemplado no extrato bancário, tendo em vista que solicitou à instituição financeira a movimentação
da conta até o seu encerramento. Afirma haver apresentado documento que supre a falha, sanando a
irregularidade apontada. Alega, em relação ao de propaganda, que o recebeu do Diretório Partidário, não tendo
emitido recibo eleitoral porque a Resolução TSE 23.463/2015, em seu art. 6º, § 3º, dispensa esta formalidade,
impondo ao doador a obrigação de contabilizar a despesa.
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No que pertine ao adesivo contendo material de propaganda e veículo fotografados pelo Representante, sustenta
não saber quem confeccionou referido material, e que o veículo não participou de sua campanha, não podendo ser
responsabilizado
por
este
fato,
pugnando
pela
improcedência
da
representação.
Após regular instrução do feito e uma vez atendidas as diligências determinadas, foram instadas as partes a
apresentar suas manifestações derradeiras, reafirmando o MPE sua pretensão inicialmente deduzida,
permanecendo
silente
o
Representado.
É o relatório.
Decido.
Cuidam os autos de representação por suposta omissão de receitas e gastos de recursos de campanha.
O feito tramitou regularmente, não sendo detectada invalidade processual.
As partes são legítimas estando o Réu regularmente representado.
Foi observado o prazo decadencial previsto no caput do artigo 30-A, da Lei Eleitoral, conforme atesta o carimbo de
fls. 02.
A preliminar de inépcia da inicial não deve ser acolhida, tendo em vista que a peça preenche os requisitos mínimos
exigidos, e ao contrário do afirmado pelo Representado, descreve a conduta ilícita que lhe é imputada, in casu, a
omissão de receitas e gastos eleitorais, prática popularmente denominada como “caixa dois”, estando afeta ao
mérito da questão a pertinência ou não das alegações.
Rejeito, em face do exposto, a preliminar suscitada.
De igual modo, deve ser indeferido o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral
já firmou jurisprudência em que reconhece a independência entre a decisão proferida em prestação de contas e o
resultado da representação fundada no art. 30-A, da Lei nº 9.504/1997. Ou seja, a rejeição/aprovação de contas
não implica procedência/improcedência da representação pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
Nesse sentido, cito precedente:
“RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006. SENADOR. REPRESENTAÇÃO. ART.30-A DA LEI 9.504/97. EXAME
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ART. 27 DA LEI 9.504/97.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO NÃO DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. MOVIMENTOS
POPULARES DE APOIO. VALORES PEQUENOS. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A apreciação das contas de campanha pela Justiça Eleitoral não vincula o julgamento das ações eleitorais que
visem apurar a prática de abuso de poder ou a violação do art. 30-A da Lei das Eleições, pois se trata de
processos distintos e autônomos. Precedente.
2. A interpretação do art. 27 da Lei 9.504/97 deve ser restritiva, de modo a limitar sua abrangência apenas aos
recursos de pequeno valor, não incluídos na permissão legal os gastos in casu realizados por "movimentos
populares".
3. Deve-se observar o critério de proporcionalidade na aplicação da sanção prevista no § 2º art. 30-A da Lei
9.504/97, ou seja, avaliar se a cassação do diploma é proporcional às irregularidades praticadas pelo candidato.
Precedentes.
4. A hipótese dos autos é sui generis, e dado o pequeno valor dos gastos comprovados nos autos, a cassação
seria sanção desproporcional.
5. Recurso ordinário conhecido, mas desprovido.” (RO nº 500324/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
2.12.2014 – grifei).
Rejeito, em face do exposto, também o pedido de sobrestamento do feito.
Superadas as preliminares arguidas, passo ao exame do mérito da representação.
Assim dispõe a regra invocada na inicial:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze)
dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar
condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
(...)
§2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato,
ou cassado, se já houver sido outorgado.
(…)
A ratio desta regra é sancionar a conduta de captar ou gastar ilicitamente recursos durante a campanha, com a
finalidade de conferir transparência e higidez ao financiamento das campanhas eleitorais. Contudo, o objeto da
representação prevista no artigo 30-A da Lei das Eleições é a malversação de recursos, o famigerado abuso de
poder econômico, e não meras irregularidades na administração financeira de campanha, estando consolidado na
jurisprudência o entendimento de que o simples descumprimento das normas, de per si, não caracteriza abuso do
poder econômico, sendo necessária a inequívoca demonstração de que os recursos foram captados ou usados de
maneira abusiva e ilícita.
Assim, resta-nos enfrentar cada uma das causas de pedir apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral para
definir se o Representado descumpriu as normas relativas à arrecadação de recursos e seus gastos na campanha
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eleitoral, e, em caso positivo, se essas irregularidades demonstram malversação, omissão, impossibilidade de
aferição de origem, e/ou desvio de recursos destinados à campanha.
A primeira alegação do Representante seria a ausência de apresentação de extratos bancários que contemplem o
período de 11/10/2016 a 30/10/2016 .
A documentação adunada aos autos demonstra que a prestação de contas do Representado foi omissa quanto a
este documento, sendo por isto julgadas como não prestadas as contas. Esta irregularidade formal, no entanto,
não se presta para, de per si, para conduzir à conclusão de que houve a captação de recursos e/ou gastos via
caixa dois, mormente quando não logrou êxito o acervo probatório em demonstrar a existência de movimentação
financeira no período não contemplado no extrato bancário.
No que pertine à ausência de identificação nos sistemas da Justiça Eleitoral, de santinhos doados pelo Diretório
Estadual do PSDB, também revela-se como omissão de natureza formal, visto que o doador, que tem o dever
legal de declarar a despesa em sua prestação de contas, assim o fez, tanto que o sistema detectou a omissão do
donatário, que recebeu o material sob a forma de receita estimável, não havendo que se falar em caixa dois.
Por fim, quanto à ausência de informação sobre quem custeou os adesivos visualizados em imagens fotografadas
pelo MPE, e necessidade de averiguação se os veículos constantes nas aludidas imagens serviram à campanha,
impende registrar que é ônus do Representante comprovar o emprego de recursos materiais, humanos e/ou
financeiros em campanha eleitoral sem a correspondente declaração à Justiça Eleitoral.
Seguindo esta premissa, tenho por certo que a prova coligida demonstra que houve a confecção de pelo menos
um adesivo que foi colado em um veículo fotografado por servidor vinculado ao MPE no dia da eleição, sem a
identificação do responsável pela despesa e sua fabricação, contrariando a legislação eleitoral e deixando clara a
utilização de recursos captados e gastos à margem da contabilidade oficial.
Não logrou êxito a prova em demonstrar, contudo, que além do referido adesivo, tenha ocorrido outra despesa de
forma paralela, sem comunicação à Justiça Eleitoral, visto que, conforme já pontuado, em relação aos impressos
apreendidos, houve o registro da doação no sistema de controle pertinente, pela direção partidária, omitindo-se
quanto á declaração apenas o donatário.
Ora as nossas Cortes Superiores tem se manifestado de forma reiterada, no sentido de que [...] para a incidência
do art. 30-A § 2º, da Lei nº 9.504/97, é necessária a aferição da relevância jurídica do ilícito, porquanto a cassação
do mandato ou do diploma deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão ao bem jurídico protegido pela
norma (REspe nº 6-82/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.3.2014).
Nesse toar, tenho por certo que a conduta aqui analisada não se apresenta com gravidade suficiente para
comprometer a moralidade e legitimidade do pleito, pois como dito, trata-se de um único adesivo confeccionado à
margem da contabilidade e afixado em veículo.
Ante o exposto, considerando que as falhas avistáveis são de caráter formal, ou pequenas no contexto geral dos
fatos, e portanto insuficientes para macular os bens jurídicos protegidos pela norma invocada na inicial ou para
malferir a moralidade e a isonomia eleitoral, não se justificando as medidas extremadas insertas no tipo normativo
em voga, julgo IMPROCEDENTE a representação.
Sem Custas.
P.R.I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO 566-86.2016.6.25.0032
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A)(S): EULÁLIA CELY SILVA CALUMBI
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA – OAB: 3173/SE
Vistos, etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou Representação em face de EULÁLIA CELY SILVA CALUMBI, Vereadora
eleita no pleito de 02/10/2016, no Município de Ilha das Flores/SE, aduzindo, em apertada síntese, que em análise
à prestação de contas de campanha da Representada foram detectadas diversas irregularidades que configuram a
omissão de receitas e gastos de recursos em campanha, conforme o art. 30-A, da Lei das Eleições, pugnando
pela cassação do diploma da Representada.
Com a inicial vieram documentos.
Em sede de defesa, a Representada refutou os argumentos contidos na exordial, pugnando pela improcedência
da representação.
Após regular instrução do feito e uma vez atendidas as diligências determinadas, foram instadas as partes a
apresentar suas manifestações derradeiras, manifestando-se o MPE e a Representada no sentido de julgar-se
improcedente a representação.
É o relatório.
Decido.
Cuidam os autos de representação por suposta omissão de receitas e gastos de recursos de campanha.
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O feito tramitou regularmente, não sendo detectada invalidade processual.
As
partes
são
legítimas
estando
a
Ré
regularmente
representada.
Foi observado o prazo decadencial previsto no caput do artigo 30-A, da Lei Eleitoral, conforme atesta o carimbo de
fls. 02.
No que pertine ao mérito da representação, assim dispõe a regra invocada na inicial:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze)
dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar
condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
(...)
§2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato,
ou cassado, se já houver sido outorgado.
(…)
A ratio desta regra é sancionar a conduta de captar ou gastar ilicitamente recursos durante a campanha, com a
finalidade de conferir transparência e higidez ao financiamento das campanhas eleitorais. Contudo, o objeto da
representação prevista no artigo 30-A da Lei das Eleições é a malversação de recursos, o famigerado abuso de
poder econômico, e não meras irregularidades na administração financeira de campanha, estando consolidado na
jurisprudência o entendimento de que o simples descumprimento das normas, de per si, não caracteriza abuso do
poder econômico, sendo necessária a inequívoca demonstração de que os recursos foram captados ou usados de
maneira abusiva e ilícita.
Conforme registrado pelo Ministério Público em suas alegações derradeiras, em que pese terem sido detectadas
falhas na prestação de contas da Representada, o acervo probatório é convergente no sentido de que essas
irregularidades não demonstram malversação, omissão, impossibilidade de aferição de origem, e/ou desvio de
recursos destinados à campanha.
Com efeito, não se pode olvidar que o Tribunal Superior Eleitoral já firmou jurisprudência em que reconhece a
independência entre a decisão proferida em prestação de contas e o resultado da representação fundada no art.
30-A, da Lei nº 9.504/1997. Ou seja, a rejeição/aprovação de contas não implica procedência/improcedência da
representação pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
Nesse sentido, cito precedente:
“RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006. SENADOR. REPRESENTAÇÃO. ART.30-A DA LEI 9.504/97. EXAME
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ART. 27 DA LEI 9.504/97.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO NÃO DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. MOVIMENTOS
POPULARES DE APOIO. VALORES PEQUENOS. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A apreciação das contas de campanha pela Justiça Eleitoral não vincula o julgamento das ações eleitorais que
visem apurar a prática de abuso de poder ou a violação do art. 30-A da Lei das Eleições, pois se trata de
processos distintos e autônomos. Precedente.
2. A interpretação do art. 27 da Lei 9.504/97 deve ser restritiva, de modo a limitar sua abrangência apenas aos
recursos de pequeno valor, não incluídos na permissão legal os gastos in casu realizados por "movimentos
populares".
3. Deve-se observar o critério de proporcionalidade na aplicação da sanção prevista no § 2º art. 30-A da Lei
9.504/97, ou seja, avaliar se a cassação do diploma é proporcional às irregularidades praticadas pelo candidato.
Precedentes.
4. A hipótese dos autos é sui generis, e dado o pequeno valor dos gastos comprovados nos autos, a cassação
seria sanção desproporcional.
5. Recurso ordinário conhecido, mas desprovido.” (RO nº 500324/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
2.12.2014 – grifei).
Ante o exposto, aderindo às razões apresentadas pelo Representante em suas alegações derradeiras, julgo
IMPROCEDENTE a representação.
Sem custas.
P.R.I.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO 296-62.2016.6.25.0032
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO “COM O POVO SOMOS FORTES” REPRESENTADA POR LENILTON
SANTOS NICÁCIO
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SOBRAL NETO (OAB/SE 6408)
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO “O PROGRESSO DA ILHA” REPRESENTADO POR CHRISTIANO ROGÉRIO
REGO CAVALCANTE E ELENI FERREIRA LISBOA
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA (OAB/SE 3173)
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Juntem-se aos autos as mídias das instruções processuais realizadas. Segue decisão.
Vistos, etc.
Trata-se de Representação Eleitoral proposta pela Coligação “COM O POVO SOMOS FORTES” em face de
CHRISTIANO ROGÉRIO RÊGO CAVALCANTE e ELENI FERREIRA LISBOA, qualificados nos autos, alegando,
em apertada síntese, que nos três meses que antecedem as eleições, o primeiro Representado teria praticado
conduta vedada, mediante a pintura e o revestimento de bens públicos com as cores de sua campanha, em
veiculação de publicidade institucional contrária à Lei Eleitoral.
Discorrendo sobre os fatos e as normas que regem a matéria, requerem liminarmente seja determinada a
remoção do conteúdo que entende ilegal, e ao final, a aplicação, aos Representados, das penalidades previstas
nos artigos 62, §§ 4º e 5º, e 63, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.457/2015.
Com a inicial vieram documentos, deferindo-se a liminar requerida.
Em sede de defesa, os Representados invocam preliminarmente a ausência de interesse de agir. No mérito,
sustentam a inexistência da prática de conduta vedada, eis que os símbolos da administração datam de período
anterior ao vedado pela legislação, pugnando pela improcedência da representação.
Após regular instrução do feito, reafirmaram as partes suas pretensões inicialmente deduzidas, manifestando-se o
Ministério Público Eleitoral no sentido de julgar-se procedente a representação.
É o relatório.
Decido.
Cuidam os autos de representação por suposta prática de conduta vedada, consistente na veiculação de
publicidade institucional nos três meses que antecedem ao pleito.
O feito tramitou regularmente, não sendo detectada invalidade processual.
As partes são legítimas estando os Réus regularmente representados.
A preliminar ventilada, de ausência de interesse de agir, não merece prosperar, tendo em vista que a despeito da
alegação dos Investigados de que não há provas da data em que teriam ocorrido os fatos narrados na exordial, os
documentos adunados demonstram que ocorriam inclusive na data de ajuizamento da ação, sendo afeta ao mérito
a discussão sobre a sua legalidade ou não.
Rejeito pois, em face do exposto, a preliminar suscitada.
Feitas estas considerações, passo ao exame do mérito da representação.
Assim dispõe a regra invocada na inicial:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(…)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(…)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(…)
Decerto que tal norma tem por escopo preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos
eleitorais. Além disso, também possui o propósito de coibir abusos do poder de administração, por parte dos
agentes públicos, em período de campanhas eleitorais, em benefício de determinados candidatos ou partidos, ou
em prejuízo de outros.
Uma análise dos autos demonstra que o primeiro Representado, Prefeito do Município de Ilha das Flores/SE e
candidato à reeleição, realizou, ao longo da sua administração, a padronização da pintura dos prédios e
logradouros públicos, com predominância das cores laranja, verde e branco, sendo que as duas primeiras
coincidem com aquelas utilizadas em sua campanha eleitoral. A Coligação Representante afirma que teria
incorrido em conduta vedada, por meio de promoção pessoal com a utilização de bens públicos, o que é refutado
pelos Representados, que afirmam que os prédios não foram pintados durante o período eleitoral.
Em analise ao quadro fático delineado na inicial, verifica-se que efetivamente resta comprovada a pintura de
diversos bens públicos em cores que caracterizam a padronização, no caso, escolas, postos de saúde, postes de
iluminação, bancos de praças e meios-fios, com a predominância das cores laranja, verde e branco, sendo que as
duas primeiras foram também empregadas em campanha dos Representados.
A controvérsia da demanda cinge-se à caracterização, ou não, dos fatos como conduta proibida prevista no inciso
IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Compulsando detidamente a prova amealhada, verifico que os fatos não conduzem à caracterização dos ilícitos
de condutas vedadas aos agentes públicos, na forma como pretendido pela Representante.
Com efeito, da análise dos documentos anexados aos autos, inclusive relatório de missão apresentado pelo
Ministério Público Eleitoral, e depoimentos colhidos em Juízo, extrai-se que os prédios e logradouros públicos
passaram a ser pintados com a predominância de tons laranja e verde, e em menor grau, o branco, a partir de
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2013, quando foi aprovada Lei nº 12/2013, que os erigiu à condição de cores oficiais do Município, revelando o
aspecto temporal um valor jurídico preponderante, pois ocorreu decurso de tempo considerável até o pleito.
Este fato se comprova a partir dos documentos adunados e fotografias juntadas pelo Ministério Público Eleitoral
em seu relatório de Missão, que demonstram que as cores de diversos prédios públicos vistoriados
apresentavam-se bastante desbotadas, revelando as placas de suas reformas/inaugurações que as obras
remontam aos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, corroborando os depoimentos colhidos, que dão conta de
que desde o início daquela administração passou-se a adotar referida padronização de pintura, repita-se, em
cores aprovadas por Lei Municipal. Deste modo, ainda que no ano da eleição municipal alguns destes locais
tenha sofrido restauração mantendo aludidos tons, este fato não teria o condão de influenciar no pleito porque já
constavam do cenário público há pelo menos três anos, sem qualquer aspecto de publicidade referente à
campanha.
Assim sendo, interpretar aludido quadro fático como conduta vedada seria desarrazoado, sobretudo porque não se
vislumbram elementos cabais que comprovassem qualquer influência no desequilíbrio do pleito municipal, e muito
embora não se desconheça que a finalidade inicial do primeiro investigado pode ter sido sim, relacionar as obras à
sua administração, não é possível extrair-se da prova coligida o liame de tal fato com o processo eleitoral de 2016,
de modo a configurar a conduta vedada inserta no art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições, c/c art. 62, inciso VI,
alínea b, e artigo 63, da Resolução TSE nº 23.457/2015.
Nesse toar, não há que se falar em violação à impessoalidade pelo uso das cores laranja, verde e branco em
prédios públicos, a partir de 2013, e propaganda institucional, ainda que seja inegável que os representados, no
curso da campanha, tenham adotado os mesmos tons como componentes cromáticos de sua propaganda
eleitoral, constatação evidente que se colhe das fotografias adunadas aos autos.
Como dito, ainda que seja este o caso, a exordial não demonstrou satisfatoriamente a relação da conduta, talvez
passível de sanção em outra esfera, com a higidez das eleições no município, até porque, repita-se, colhe-se dos
autos que diversas obras com mesma padronização não são recentes, considerada a data do pleito, não se
podendo afirmar que, por si só, possam produzir efeitos imediatos de associação entre candidato e administração.
O TRE-MG já decidiu em caso semelhante:
“Recurso Eleitoral. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Condutas vedadas. Improcedência. Pintura de
hospital municipal. Utilização de cor adotada pela coligação partidária do candidato representado. Inexistência de
comprovação da utilização de bem público para a divulgação de propaganda eleitoral. O uso de cores não
caracteriza marca própria pelo fato de serem, em geral, insusceptíveis de apropriação, porquanto abstratas e
universais. Inexistência de ofensa à legislação eleitoral. Recurso a que se nega provimento.” (RECURSO
ELEITORAL nº 31952004, Acórdão nº 480 de 18/04/2005, Relator (a) MARCELO GUIMARÃES RODRIGUES,
Publicação: DJMG - 02/08/2005).
Segue outro precedente:
“RECURSO ELEITORAL - AIJE - ABUSO - DE PODER POLÍTICO / AUTORIDADE - CARGO - PREFEITO - VICEPREFEITO -PROPAGANDA INSTITUCIONAL - SUPOSTO DESVIRTUAMENTO - EMPREGO SISTEMÁTICO DE
CORES EM PRÉDIOS PÚBLICOS -PRÁTICA DE MAIS DE 30 ANOS - AFASTADO O CARÁTER ELEITORAL CONDUTA DESTITUÍDA DE GRAVIDADE - ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADO - DESPROVIMENTO DO
RECURSO. 1- Não configura abuso de poder político, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.504/97, a mera
coincidência entre as cores predominantes em prédios públicos e as empregadas na campanha de reeleição do
agente público,"mormente quando não se utilizou de quaisquer outros símbolos do poder público, tais como
dísticos, logomarca, etc; pois 'O uso de cores não caracteriza marca própria pelo fato de serem, em geral,
insusceptíveis de apropriação, porquanto abstratas e universais.'"(TRE-MG, RE n.º 3195/2006 e RE nº 6587, j.
10/10/2013, Rel. LUCIANO MTANIOS HANNA, pub. 16/10/2013; TRE-DF, RP nº 366 Rel. Nívio Geraldo
Gonçalves, j. em 01/10/2002, pub. 10/02/2002, TRE-PE, RE nº 8830 Rel. Ademar Rigueira Neto, j. em 25/03/2009,
pub. 09/05/2009. 2- Para o reconhecimento da relevância jurídico eleitoral do ato abusivo é necessário a
demonstração da gravidade das circunstâncias que o caracterizam (Lei Complementar nº 135, de 2010, que
acrescentou o inciso XVI ao artigo 22 da LC nº 64, de 1990). 3- Na espécie, após consideração dos fatos públicos
e notórios, dos indícios e presunções e apreciação de todos os elementos de prova que se mostraram relevantes
ao deslinde da questão, não foi possível encontrar qualquer elemento donde se possa inferir, robusta e
cabalmente, como exige a jurisprudência já assente, que a conduta descrita nos autos seja caracterizada de
gravidade suficiente a configurar o abuso de poder político previsto no art. 74 da Lei das Eleições, de modo a
ensejar as severas penalidades legais. 4-Conhecimento e desprovimento do recurso.” (AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL nº 57686, Acórdão nº 989/2014 de 06/11/2014, Relator (a) VERLANO DE QUEIROZ
MEDEIROS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 209/2014, Data 11/11/2014).
Observe-se, por oportuno, que as propagandas eleitorais carreadas aos autos não veiculam qualquer outro
símbolo ou imagem da municipalidade, salvo as cores laranja e verde, estas, como já afirmado em um dos
precedentes colacionados, insuscetíveis de apropriação, por serem abstratas e universais.
Assim sendo, não restando indubitavelmente comprovada a ligação entre a utilização das cores laranja e verde em
prédios públicos e propagandas institucionais com eventual prejuízo à higidez do pleito eleitoral, tampouco a
possibilidade de tal fato condicionar o livre exercício do voto pelos eleitores de Ilha das Flores em prol dos
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representados, afasto a ocorrência da alegada prática de conduta vedada, até porque a prova produzida também
demonstra que a predominância dos tons verde e laranja não são associadas unicamente à campanha dos
Representados, tanto que é fato público, que consta de registro fotográfico em representação por conduta vedada
manejada pelo Ministério Público Eleitoral versando sobre o mesmos fatos, que a Igreja Católica da Sede do
Município e um bar patrocinado pela cervejaria Schincariol igualmente as adotavam em suas fachadas no período
eleitoral, sem que haja notícia nos autos de que tais estabelecimentos tivessem qualquer vinculação com a
campanha dos Réus.
Ante o exposto, julgo improcedente a representação.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 28 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO 560-79.2016.6.25.0032
REPRESENTADO(A): CHRISTIANO ROGÉRIO RÊGO CAVALCANTE
ADVOGADO(A): FABIANO FREIRE FEITOSA (OAB/SE 3173)
Vistos, etc.
Trata-se de Representação Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de CHRISTIANO
ROGÉRIO RÊGO CAVALCANTE e ELENI FERREIRA LISBOA, qualificados nos autos, por suposta prática de
conduta vedada pela legislação eleitoral.
Narra a inicial que os servidores públicos municipais de Ilha das Flores, Evânia Celestino Santos Pinto, Maria
Cícera dos Santos e José Eneilto dos Santos, teriam sido removidos pelo Prefeito e ora representado Christiano
Rogério Rêgo Cavalcante, no mês de novembro de 2016, sem qualquer motivação constante nos respectivos atos
administrativos, consignando o Ministério Público que referidos servidores teriam votado em candidato da
oposição”.
Discorrendo sobre as disposições legais atinentes à matéria, conclui afirmando que a prática das condutas
descritas foram tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos do pleito eleitoral, requerendo
sejam os representados condenados ao pagamento de multa a ser fixada de acordo com o art. 73, §4º da Lei
9.504/97.
A petição inicial veio acompanhada de documentos, tendo os Representados apresentado defesa, sustentando a
conexão entre a presente ação e a AIJE nº 568-56.2016.6.25.0032. No mérito, confirmam os atos administrativos
descritos na inicial, mas sustentam que foram amparados pelo interesse público, tendo em vista a necessidade
dos servidores nos postos de trabalho para os quais foram deslocados, sem qualquer ação de natureza política.
Pugnam pela improcedência do pedido.
Após regular instrução do feito, reafirmaram as partes suas pretensões primeiras.
É o relatório.
Decido.
No que pertine à alegação de conexão de ações, observa-se que houve o julgamento da AIJE nº 56856.2016.6.25.0032, restando superado qualquer óbice ao julgamento deste feito.
Com relação ao mérito, cuidam os autos de representação eleitoral fundada na prática de conduta vedada a
agente público, no caso, a remoção de servidores de ofício, em período vedado pela legislação.
Dispõe o art. 73, inciso V, da Lei nº 9504/97, que “são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
“nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por
outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de
nulidade de pleno direito.”
Verifica-se que o legislador proibiu determinadas condutas por entender que tendem a afetar a igualdade de
oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral. Há, portanto, um dever legal de não fazer, imposto aos
agentes públicos.
O cumprimento do comando legal acima indicado representa obediência ao princípio da legalidade, previsto no
artigo 37 da Constituição da República, que é a base do Estado Democrático de Direito e garante que todos os
conflitos sejam resolvidos pela lei. Enquanto o princípio da supremacia do interesse público e sua indisponibilidade
é da essência de qualquer Estado, de qualquer sociedade juridicamente organizada, o princípio da legalidade é
específico do Estado de Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria, por isso deve
ser considerado como princípio basilar do regime jurídico administrativo, que não deve ser desafiado por maus
administradores.
A legalidade para o direito público, de se destacar, determina que a Administração só faça aquilo que a lei
determina ou autoriza, instituindo-se o denominado critério de subordinação à lei. Assim, a atividade administrativa
deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei, mas, inclusive, só pode ser exercida nos termos da
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autorização contida no sistema legal. No dizer de Fagundes Seabra (O Controle dos Atos Administrativos pelo
Poder Judiciário. 5ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1979), “Administrar é aplicar a lei de ofício”.
Não passa despercebido a esta magistrada que a própria lei em questão contempla exceções à regra, porém, no
que tange à transferência e remoção ex officio, ” apenas excepciona em relação a militares, policiais civis e
agentes penitenciários (Lei 9.504/97, inciso V, alínea e), hipótese não contemplada no caso dos autos.
Assim, mostra-se fácil a conclusão de que as remoções de funcionários não ligados à carreira da segurança
pública é proibida, durante o período indicado (três meses anteriores ao pleito até a posse dos eleitos), ainda que
não esteja acompanhada de motivação política.
Nesse toar, tenho por certo que as remoções dos servidores Evânia Celestino Santos Pinto, Maria Cícera dos
Santos e José Eneilto dos Santos, realizadas de ofício no mês de novembro de 2016, ainda que sob o a
justificativa da necessidade dos serviços e desprovidas de motivação política, são ilegais, impondo-se a
declaração de nulidade dos atos, e aplicação de multa aos representados, tendo em vista que as condutas
vedadas se caracterizam por ilícitos de mera conduta, capazes de afetar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos por presunção legal, o que dispensa a necessidade de comprovação da potencialidade da lesão no
pleito.
Neste sentido, colaciono a jurisprudência que segue:
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. REMOÇÃO. CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, V, DA
LEI Nº 9.504/97. SANÇÃO ORIENTADA PELO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE. 1. O
prazo para o ajuizamento de eventual representação por conduta vedada é até da data da diplomação dos eleitos,
nos termos do § 12º, do art. 73, da Lei nº 9.504/97, e não de cinco dias como alegaram os recorridos. Não há,
pois, a decadência do direito invocado pelo Parquet. 2. É incontroverso nos autos que o servidor João Batista
Rosa de Carvalho foi removido ex officio da função que exercia na Rodoviária do Município de Porciúncula e foi
colocado à disposição da Secretaria de Obras, no dia 27/9/2012.3. A conduta dos recorridos, agentes públicos,
configura violação do disposto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, já que restou caracterizada a transferência de
servidor público durante período vedado. O referido artigo tem a finalidade de, na circunscrição da eleição, evitar
que movimentação de servidores ou mesmo a interferência nos quadros funcionais que possam acarretar
desequilíbrio eleitoral.4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a configuração da
prática de conduta vedada independe de sua potencialidade lesiva para influenciar o resultado do pleito. É
suficiente para a sua caracterização a mera ocorrência das iniciativas proibidas para atrair as sanções
correspondentes.5. Aplicação da sanção de multa, que deve ser pautada nos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade.6. Provimento parcial do recurso, para impor a sanção de multa aos
representados, no valor de cinco mil UFIRS para cada um dos recorridos.” (TRE-RJ - RE: 241 RJ, Relator: ANA
TEREZA BASILIO, Data de Julgamento: 18/12/2013, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do
TRE-RJ, Tomo 06, Data 09/01/2014, Página 15/19).
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a representação ofertada, para CONDENAR os Representados
CHRISTIANO ROGÉRIO RÊGO CAVALCANTE e ELENI FERREIRA LISBOA, ao pagamento de multa no valor de
5.000 (cinco mil) UFIR, por infração ao disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, consignando que fixo a
penalidade no patamar mínimo previsto no art. 73, § 4º, da referida norma, tendo em vista que não se demonstrou
vinculação política para o ato. Não mais subsistindo a Unidade Fiscal de Referência -– UFIR -, no ordenamento
legal, em virtude da revogação da lei instituidora (8383/91), pela Medida Provisória 1973-67/2000, convertida na
Lei nº 10522/2002, adoto o último valor que a unidade assumiu, R$ 1,0641, tornando o valor da condenação no
montante de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais, cinquenta centavos).
Adotem-se as medidas necessárias à cobrança dos valores, lançando-se no cadastro eleitoral o ASE pertinente.
Cumpra-se.
Sem custas.
Neópolis, 29 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL 456-41.2016.6.25.0015
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FEITOSA JUNIOR
ADVOGADOS: WESLEY GEIBE SILVA COSTA – OAB nº 7615/SE
MARCOS ANTÔNIO MENEZES PRADO – OAB nº 4485/SE
Vistos, etc.
Cuidam os autos de prestação contas apresentada pelo(a) candidato ao pleito municipal, CARLOS ALBERTO
FEITOSA JUNIOR, que concorreu a cargo proporcional no Município de Santana do São Francisco/SE.
Foram apresentadas as peças exigidas pela Resolução TSE nº 23.463/2015, procedendo o Cartório Eleitoral à
análise dos documentos exibidos.
Com vistas dos autos, manifestou-se o representante do Ministério Público Eleitoral no sentido de desaprovação
das contas, proferindo-se sentença de mérito no mesmo sentido.
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Interposto recurso contra a decisão citada, o Juízo de Segundo Grau houve por bem declarar a nulidade do
decisum, retornando os autos a este Juízo para prolatar nova sentença.
É o relatório.
Decido.
O pedido encontra-se formalmente adequado às exigências legais, verificando-se que embora não tenham sido
tempestivamente supridas as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo, que indicam: 1.
Recebimento indireto de recursos de origem não identificada; 2. Doação direta recebida de outros candidatos mas
não declaradas por estes; e 3. Omissão de receita e gastos eleitorais, analisando as informações trazidas à baila
em sede de razões recursais, tenho por certo que as irregularidades apontadas não comprometem o mérito das
contas, impondo-se a sua aprovação.
Com efeito, as irregularidades citadas dizem respeito a doações estimáveis de material gráfico originárias de
candidato majoritário, cujas informações declaradas pelo prestador das contas são divergentes daquelas
informadas pelo doador.
Quanto a este ponto, destaco que a Resolução-TSE nº 23.463/2015, em seu art. 55, § 3º, inciso II, impõe ao
doador a obrigação de comprovar as doações estimáveis de bens e serviços em sua prestação de contas,
consoante disposição abaixo:
Art. 55 . (…)
§ 3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes
quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do
responsável pelo pagamento da despesa.
Ora, analisando as informações constantes nos autos, inclusive aquelas posteriormente trazidas, constato que o
beneficiário do material emitiu o recibo correspondente à doação recebida e contabilizou a receita, não podendo
sofrer sanção em face da divergência de lançamento da informação na prestação de contas do doador, posto que
cabendo a este cabe o dever de comprovar a despesa, deve fazê-lo sem que isto implique na conclusão de que
todo o material adquirido foi efetivamente doado.
Ante o exposto, e considerando que as informações constantes nos autos evidenciam que a falha se encontra na
prestação de contas do doador, decido pela aprovação da presente prestação de contas, com amparo no art. 68,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 28 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO 44-93.2015.6.25.0032
REPRESENTADO(A): JOSÉ NILTON PEREIRA CALUMBY
ADVOGADO(A): DANIELE DE SÁ BARRETO (OAB/SE 5469)
Vistos, etc.
Cuidam os autos de Representação Eleitoral deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral em face de José Nilton
Pereira Calumby, por suposta infração aos limites de financiamento privado de campanhas eleitorais.
Citado, o Representado ofereceu defesa rechaçando os argumentos contidos na exordial.
Após regular instrução do feito, manifestaram-se Ministério Público Eleitoral e o Representado no sentido de
julgar-se improcedente a representação.
É o relatório.
Decido.
A prova produzida não confirmou infração à legislação eleitoral, uma vez que se tratava da doação de bem que
comprovou o doador integrar o patrimônio de sua família, e portanto de natureza estimável, não havendo que se
falar em violação ao teto legal.
Assim, atenta à manifestação do MPE em sede de alegações finais, cujos fundamentos incorporo a esta decisão,
julgo improcedente a representação, determinando o arquivamento dos autos.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 28 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 309-61.2016.6.25.0032
INVESTIGANTE(S): COLIGAÇÃO “COM O POVO SOMOS FORTES”
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SOBRAL NETO – OAB: 6408/SE
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INVESTIGADO(S): CRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA – OAB: 3173/SE
Vistos, etc.
A Coligação “COM O POVO SOMOS FORTES”, por seu representante legal, ajuizou Ação de Investigação
Judicial Eleitoral em face de CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE, ELENI FERREIRA LISBOA,
respectivamente candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Ilha das Flores/SE, alegando, em apertada
síntese, que os Investigados estariam promovendo a prática de abuso do poder econômico e político, mediante
uso, em sua plataforma de campanha, das cores laranja e verde, utilizadas por sua gestão em prédios públicos e
praças.
Discorrendo sobre os fatos e as normas que regem a matéria, pugna pela parcial antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, para que se determine a retirada das cores laranja e verde das pinturas dos prédios públicos às
expensas dos Investigados, que devem abster-se de utilizar referidas cores em sua campanha eleitoral. Ao final,
requer a cassação dos registros de candidatura dos Investigados, com declaração de inelegibilidade.
Com a inicial vieram documentos, sendo indeferido o provimento antecipatório.
Em sede de defesa, os Representados invocam, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sustentando
que a cor de sua campanha é verde, em clara alusão ao Partido PSC. No mérito, negam a vinculação política dos
atos da administração, bem como a existência de abuso de poder econômico ou político, pugnando pela
improcedência dos pedidos.
Juntados aos autos documentos novos pelo Ministério Público Eleitoral, deferiu-se pedido liminar determinando-se
aos Investigados que promovessem a pintura na cor branca, dos prédios públicos que funcionariam como locais
de votação.
Após regular instrução do feito, reafirmaram as partes suas pretensões inicialmente deduzidas, manifestando-se o
Ministério Público Eleitoral no sentido de julgar-se procedente a ação.
É o relatório.
Decido.
Cuidam os autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por suposta prática de abuso do poder econômico e
político, consistente na utilização em campanha, de cores com as quais são pintados prédios e praças públicas.
O feito tramitou regularmente, não sendo detectada invalidade processual.
As partes são legítimas estando os Investigados regularmente representados.
A preliminar ventilada, de ausência de interesse de agir, não merece prosperar, tendo em vista que a despeito da
alegação dos Investigados de que a cor de sua campanha é verde, em clara alusão ao partido ao qual encontra-se
filiado o candidato a prefeito, os autos demonstram o uso, também, da cor laranja em atos de campanha, sendo
afeta ao mérito a discussão sobre a vinculação do ato com a administração, e sua legalidade.
Rejeito pois, em face do exposto, a preliminar suscitada.
Feitas estas considerações, passo ao exame do mérito da ação.
Assim dispõe a regra invocada na inicial (LC 64/90):
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar 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, obedecido o seguinte rito: São proibidas aos agentes públicos,
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
O abuso do poder econômico em matéria eleitoral, é a utilização excessiva, antes ou durante a campanha
eleitoral, de recursos financeiros ou patrimoniais buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando,
assim, a normalidade e a legitimidade das eleições.
Por uso do poder econômico entende-se o emprego de dinheiro mediante as mais diversas técnicas, que vão
desde a ajuda financeira, pura e simples, a partidos e candidatos, até a manipulação da opinião pública, da
vontade dos eleitores, por meio da propaganda política subliminar, com a aparência de propaganda meramente
comercial.
O abuso do poder político ocorre nas situações em que o detentor do poder vale-se de sua posição para agir de
modo a influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de voto. Caracteriza-se, dessa forma, como ato de
autoridade exercido em detrimento do voto.
Uma análise dos autos demonstra que o primeiro Representado, Prefeito do Município de Ilha das Flores/SE e
candidato à reeleição, realizou, ao longo da sua administração, a padronização da pintura dos prédios e
logradouros públicos, com predominância das cores laranja, verde e branco, sendo que as duas primeiras
coincidem com aquelas utilizadas em sua campanha eleitoral. A Coligação Investigante afirma que teria incorrido
em abuso do poder econômico e político, por meio de promoção da campanha com a utilização de bens públicos,
o que é refutado pelos Representados, que afirmam que adotam a cor verde por coincidente com a cor do
Partido Social Cristão.
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Em analise ao quadro fático delineado nos autos, verifica-se que efetivamente resta comprovada a pintura de
diversos bens públicos em cores que caracterizam a padronização, no caso, escolas, postos de saúde, postes de
iluminação, bancos de praças e meios-fios, com a predominância das cores laranja, verde e branco, sendo que as
duas primeiras foram também empregadas em campanha dos Representados.
A controvérsia da demanda cinge-se à caracterização, ou não, dos fatos como abuso do poder econômico e
político.
Compulsando detidamente a prova amealhada, verifico que os fatos não conduzem à caracterização de ilícito, na
forma como pretendido pela Investigante.
Com efeito, da análise dos documentos anexados aos autos, inclusive relatório de missão juntado pelo Ministério
Público Eleitoral, depoimentos colhidos em Juízo, extrai-se que os prédios e logradouros públicos passaram a ser
pintados com a predominância de tons laranja e verde, e em menor grau, o branco, a partir de 2013, quando foi
aprovada Lei nº 12/2013, que os erigiu à condição de cores oficiais do Município, revelando o aspecto temporal
um valor jurídico preponderante, pois ocorreu decurso de tempo considerável até o pleito.
Este fato se comprova a partir dos documentos adunados e fotografias juntadas pelo próprio Ministério Público
Eleitoral, que demonstram que as cores de diversos prédios públicos vistoriados apresentavam-se bastante
desbotadas, revelando as placas de suas reformas/inaugurações que as obras remontam aos exercícios de 2013,
2014, 2015 e 2016, corroborando os depoimentos colhidos, que dão conta de que desde o início daquela
administração passou-se a adotar referida padronização de pintura, repita-se, em cores aprovadas por Lei
Municipal. Deste modo, ainda que no ano da eleição municipal alguns destes locais tenham sofrido restauração
mantendo aludidos tons, este fato não teria o condão de influenciar no pleito porque já constavam do cenário
público há pelo menos três anos, sem qualquer aspecto de publicidade referente à campanha.
Assim sendo, interpretar aludido quadro fático como abuso de poder econômico e político seria desarrazoado,
sobretudo porque não se vislumbram elementos cabais que comprovassem qualquer influência no desequilíbrio do
pleito municipal, e muito embora não se desconheça que a finalidade inicial do primeiro investigado pode ter sido
sim, relacionar as obras à sua administração, não é possível extrair-se da prova coligida o liame de tal fato com o
processo eleitoral de 2016, de modo a configurar a conduta ilícita prevista na Lei Complementar nº 64/90.
Nesse toar, não há que se falar em violação à impessoalidade pelo uso das cores laranja, verde e branco em
prédios públicos, a partir de 2013, e uso subliminar de propaganda institucional em prol da campanha dos
investigados, ainda que seja inegável que os estes, no curso da campanha, tenham adotado os mesmos tons
como componentes cromáticos de sua propaganda eleitoral, constatação evidente que se colhe das fotografias
adunadas aos autos.
Como dito, ainda que seja este o caso, a exordial não demonstrou satisfatoriamente a relação da conduta, talvez
passível de sanção em outra esfera, com a higidez das eleições no município, até porque, repita-se, colhe-se dos
autos que diversas obras com mesma padronização não são recentes, considerada a data do pleito, não se
podendo afirmar que, por si só, possam produzir efeitos imediatos de associação entre candidato e administração.
O TRE-MG já decidiu em caso semelhante:
“Recurso Eleitoral. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Condutas vedadas. Improcedência. Pintura de
hospital municipal. Utilização de cor adotada pela coligação partidária do candidato representado. Inexistência de
comprovação da utilização de bem público para a divulgação de propaganda eleitoral. O uso de cores não
caracteriza marca própria pelo fato de serem, em geral, insusceptíveis de apropriação, porquanto abstratas e
universais. Inexistência de ofensa à legislação eleitoral. Recurso a que se nega provimento.” (RECURSO
ELEITORAL nº 31952004, Acórdão nº 480 de 18/04/2005, Relator (a) MARCELO GUIMARÃES RODRIGUES,
Publicação: DJMG - 02/08/2005).
Segue outro precedente:
“RECURSO ELEITORAL - AIJE - ABUSO - DE PODER POLÍTICO / AUTORIDADE - CARGO - PREFEITO - VICEPREFEITO -PROPAGANDA INSTITUCIONAL - SUPOSTO DESVIRTUAMENTO - EMPREGO SISTEMÁTICO DE
CORES EM PRÉDIOS PÚBLICOS -PRÁTICA DE MAIS DE 30 ANOS - AFASTADO O CARÁTER ELEITORAL CONDUTA DESTITUÍDA DE GRAVIDADE - ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADO - DESPROVIMENTO DO
RECURSO. 1- Não configura abuso de poder político, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.504/97, a mera
coincidência entre as cores predominantes em prédios públicos e as empregadas na campanha de reeleição do
agente público,"mormente quando não se utilizou de quaisquer outros símbolos do poder público, tais como
dísticos, logomarca, etc; pois 'O uso de cores não caracteriza marca própria pelo fato de serem, em geral,
insusceptíveis de apropriação, porquanto abstratas e universais.'"(TRE-MG, RE n.º 3195/2006 e RE nº 6587, j.
10/10/2013, Rel. LUCIANO MTANIOS HANNA, pub. 16/10/2013; TRE-DF, RP nº 366 Rel. Nívio Geraldo
Gonçalves, j. em 01/10/2002, pub. 10/02/2002, TRE-PE, RE nº 8830 Rel. Ademar Rigueira Neto, j. em 25/03/2009,
pub. 09/05/2009. 2- Para o reconhecimento da relevância jurídico eleitoral do ato abusivo é necessário a
demonstração da gravidade das circunstâncias que o caracterizam (Lei Complementar nº 135, de 2010, que
acrescentou o inciso XVI ao artigo 22 da LC nº 64, de 1990). 3- Na espécie, após consideração dos fatos públicos
e notórios, dos indícios e presunções e apreciação de todos os elementos de prova que se mostraram relevantes
ao deslinde da questão, não foi possível encontrar qualquer elemento donde se possa inferir, robusta e
cabalmente, como exige a jurisprudência já assente, que a conduta descrita nos autos seja caracterizada de
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gravidade suficiente a configurar o abuso de poder político previsto no art. 74 da Lei das Eleições, de modo a
ensejar as severas penalidades legais. 4-Conhecimento e desprovimento do recurso.” (AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL nº 57686, Acórdão nº 989/2014 de 06/11/2014, Relator (a) VERLANO DE QUEIROZ
MEDEIROS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 209/2014, Data 11/11/2014).
Observe-se, por oportuno, que as propagandas eleitorais carreadas aos autos não veiculam qualquer outro
símbolo ou imagem da municipalidade, salvo as cores laranja e verde, estas, como já afirmado em um dos
precedentes colacionados, insuscetíveis de apropriação, por serem abstratas e universais.
Assim sendo, não restando indubitavelmente comprovada a ligação entre a utilização das cores laranja e verde em
prédios públicos e propagandas institucionais com eventual prejuízo à higidez do pleito eleitoral, tampouco a
possibilidade de tal fato condicionar o livre exercício do voto pelos eleitores de Ilha das Flores em prol dos
Investigados, afasto a ocorrência da alegada prática de abuso do poder econômico e político, até porque a prova
produzida também demonstra que a predominância dos tons verde e laranja não são associadas unicamente à
campanha dos investigados, tanto que é fato público, que consta de registro fotográfico em representação por
conduta vedada manejada pelo Ministério Público Eleitoral versando sobre os mesmos fatos (fls. 108), que a
Igreja Católica da Sede do Município e um bar patrocinado pela cervejaria Schincariol igualmente as adotavam em
suas fachadas no período eleitoral, sem que haja notícia nos autos de que tais estabelecimentos tivessem
qualquer vinculação com a campanha dos Réus.
Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 28 de junho de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
26ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 28-55.2018.6.25.0026
ORIGEM: SERGIPE - RIBEIRÓPOLIS
JUIZ ELEITORAL HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
INTERESSADO(A): Partido da República - PR - Diretório Municipal de Ribeirópolis - SE
INTERESSADO(A): JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): FRANKLIN TEIXEIRA ANDRADE, TESOUREIRO
ADVOGADO: Romerito Oliveira da Trindade - OAB: 6375/SE
ADVOGADO: Roberta Chagas Melo Trindade - OAB: 9050/00523
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
Espécie: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2017
Processo: n.º 30-25.2018.6.25.0026 - 26ª Zona Eleitoral
Protocolo: 2.028/2018
Interessado: Partido da República - PR - Ribeirópolis/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo Partido da Republica - PR
em Ribeirópolis/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Edital nº 015/2018, publicado no Diário de Justiça Eletrônico 114, em 28 de junho de 2018 transcorrendo prazo
legal sem apresentação de impugnação, conforme certidão do Cartório Eleitoral - fls. 12.
Juntados aos autos extratos bancários emitidos pelo SPCA e informação de que não houve registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário por parte dos órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva
agremiação municipal.
Foi expedida, pela unidade técnica, a manifestação prevista no art. 45, inciso IV da referida resolução - fls. 12/12v.
Às fls. 13/13v Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente prestação de contas com Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do Exercício 2017 foi
apresentada acompanhada da documentação exigida pela legislação eleitoral.
Cumpridas as determinações do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, inexistindo impugnação e havendo
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, impõe-se a determinação de imediato

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 122

Aracaju, quinta-feira, 12 de julho de 2018

Página 39

arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Ante ao exposto, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017 e observando as
disposições de mérito da Resolução TSE n° 23.464/2015, DETERMINO o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
respectivas contas do Partido da República - PR em Ribeirópolis/SE, referentes ao exercício financeiro de 2017.
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.
Ribeirópolis (SE), 10 de julho de 2018
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
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 29-40.2018.6.25.0026
ORIGEM: SERGIPE - RIBEIRÓPOLIS
JUIZ ELEITORAL HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
INTERESSADO(A): Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Diretório Municipal de Ribeirópolis - SE
INTERESSADO(A): WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): HERMON SOUSA DE SANTANA, TESOUREIRO
ADVOGADO: Juraci Nunes de Carvalho Junior - OAB: 11713/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
Espécie: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2017
Processo: n.º 29-40.2018.6.25.0026 - 26ª Zona Eleitoral
Protocolo: 1.900/2018
Interessado: Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Ribeirópolis/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo Movimento Democrático
Brasileiro - MDB em Ribeirópolis/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Edital nº 015/2018, publicado no Diário de Justiça Eletrônico 114, em 28 de junho de 2018 transcorrendo prazo
legal sem apresentação de impugnação, conforme certidão do Cartório Eleitoral - fls. 11.
Juntados aos autos extratos banc ários emitidos pelo SPCA e informação de que não houve registro de repasse
ou distribuição de recursos do Fundo Partidário por parte dos órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva
agremiação municipal.
Foi expedida, pela unidade técnica, a manifestação prevista no art. 45, inciso IV da referida resolução - fls. 11/11v.
Às fls. 12/12v Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente prestação de contas com Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do Exercício 2017 foi
apresentada acompanhada da documentação exigida pela legislação eleitoral.
Cumpridas as determinações do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, inexistindo impugnação e havendo
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, impõe-se a determinação de imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Ante ao exposto, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017 e observando as
disposições de mérito da Resolução TSE n° 23.464/2015, DETERMINO o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
respectivas contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB em Ribeirópolis/SE, referentes ao exercício
financeiro de 2017.
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.
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Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Ribeirópolis (SE), 03 de julho de 2018
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
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 30-25.2018.6.25.0026
ORIGEM: SERGIPE - MALHADOR - 26ª ZONA ELEITORAL (RIBEIRÓPOLIS)
JUIZ ELEITORAL HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
INTERESSADO(A): Partido Trabalhista Cristão - PTC - Diretório Municipal de Malhador - SE
INTERESSADO(A): SUZANNY NAYARA SANTOS SOUZA, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): RUTE SELMA DOS SANTOS SOUZA, TESOUREIRO
ADVOGADO: José Hunaldo Santos da Mota - OAB: 1984/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
Espécie: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2017
Processo: n.º 30-25.2018.6.25.0026 - 26ª Zona Eleitoral
Protocolo: 2.028/2018
Interessado: Partido Trabalhista Cristão - PTC - Malhador/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo Partido Trabalhista Cristão PTC em Malhador/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício financeiro de
2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Edital nº 015/2018, publicado no Diário de Justiça Eletrônico 114, em 28 de junho de 2018 transcorrendo prazo
legal sem apresentação de impugnação, conforme certidão do Cartório Eleitoral - fls. 12.
Juntados aos autos extratos bancários emitidos pelo SPCA e informação de que não houve registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário por parte dos órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva
agremiação municipal.
Foi expedida, pela unidade técnica, a manifestação prevista no art. 45, inciso IV da referida resolução - fls. 12/12v.
Às fls. 13/13v Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente prestação de contas com Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do Exercício 2017 foi
apresentada acompanhada da documentação exigida pela legislação eleitoral.
Cumpridas as determinações do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, inexistindo impugnação e havendo
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, impõe-se a determinação de imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Ante ao exposto, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017 e observando as
disposições de mérito da Resolução TSE n° 23.464/2015, DETERMINO o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
respectivas contas do Partido Trabalhista Cristão - PTC em Malhador/SE, referentes ao exercício financeiro de
2017.
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.
Ribeirópolis (SE), 10 de julho de 2018
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
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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PRESTAÇÃO DE CONTAS 32-92.2018.6.25.0026
ORIGEM: SERGIPE - SANTA ROSA DE LIMA - 26ª ZONA ELEITORAL (RIBEIRÓPOLIS)
JUIZ ELEITORAL HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
INTERESSADO(A): Partido da Mobilização Nacional - PMN - Diretório Municipal de Santa Rosa de Lima - SE
INTERESSADO(A): Jorge Rego Maia Junior, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): Rone Von Joaquim de Lima, TESOUREIRO
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
Espécie: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2017
Processo: n.º 32-92.2018.6.25.0026 - 26ª Zona Eleitoral
Protocolo: 1902/2018
Interessado: Partido da Mobilização Nacional - PMN - Santa Rosa de Lima/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo Partido da Mobilização
Nacional - PMN, em Santa Rosa de Lima/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao
exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Edital nº 015/2018, publicado no Diário de Justiça Eletrônico 114, em 28 de junho de 2018 transcorrendo prazo
legal sem apresentação de impugnação, conforme certidão do Cartório Eleitoral - fls. 13.
Juntados aos autos extratos bancários emitidos pelo SPCA e informação de que não houve registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário por parte dos órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva
agremiação municipal.
Foi expedida, pela unidade técnica, a manifestação prevista no art. 45, inciso IV da referida resolução - fls. 13/13v.
Às fls. 14/14v Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente prestação de contas com Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do Exercício 2017 foi
apresentada acompanhada da documentação exigida pela legislação eleitoral.
Cumpridas as determinações do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, inexistindo impugnação e havendo
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, impõe-se a determinação de imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Ante ao exposto, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017 e observando as
disposições de mérito da Resolução TSE n° 23.464/2015, DETERMINO o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
respectivas contas do Partido da Mobilização Nacional - PMN em Santa Rosa de Lima/SE, referentes ao exercício
financeiro de 2017.
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.
Ribeirópolis (SE), 10 de julho de 2018
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
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).
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 31-10.2018.6.25.0026 - INTIMAÇÃO
ORIGEM: SERGIPE - MOITA BONITA
JUIZ ELEITORAL HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
INTERESSADO(A): Partido Progressista - PP - Diretório Municipal de Moita Bonita - SE
INTERESSADO(A): Gilvan da Silva Fonseca, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): Fabiano Costa Fonseca, TESOUREIRO
ADVOGADO: Jordana Amaral da Costa Oliveira - OAB: 5984/SE
ADVOGADO: Esdras Machado Silva Junior - OAB: 4401/SE
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RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
R. hoje
Intimem-se os responsáveis a complementar a documentação no prazo de 20 (vinte) dias - art. 34 § 3º da
Resolução TSE 23.546/2017.
Ribeirópolis, 10 de julho de 2018
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
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).
27ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO : 0011226-45.2018.6.25.8027 - PEDIDO DE INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL DO PSL
INTERESSADO: ALINE BARBOSA SOUZA
ASSUNTO: Pedido de Inclusão em Lista Especial do PSL
Decisão - 27ª ZE
Aline Barbosa Souza protocolizou em 04/06/18, às 12:46h, requerimento de inclusão em lista especial do Partido
Social Liberal - PSL, com fulcro no § 2º do art. 19 da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos).
Para tanto, alega que em 06/04/2018 procurou a Comissão Executiva Estadual do PSL em Aracaju com a
finalidade de requerer sua filiação, oportunidade em que preencheu e assinou a sua ficha de filiação e a entregou
a agremiação para as providências cabíveis.
Informa que ao consultar o sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral constatou que não fora registrada a sua
filiação junto ao PSL.
Intimado o presidente da Comissão Executiva Estadual do Partido Social Liberal (PSL) em Sergipe, para se
manifestar sobre o ocorrido, nada disse.
Em síntese, é o relatório.
Trata-se de pedido de inclusão em lista especial com objetivo de suprir omissão de partido político em processo de
filiação partidária, quando da remessa da relação ordinária do primeiro semestre de 2018 para arquivamento na
Justiça Eleitoral.
O processo de inclusão, processamento e controle de listas especiais é regulado pela CGE - Corregedoria Geral
Eleitoral.
No presente caso, tem-se que o dia 04/06/18 era o último dia para que qualquer partido - após intimado da
respectiva determinação judicial - submetesse a relação de filiados, diga-se lista especial, via internet, conforme
dispõe o anexo ao Provimento 6-CGE de 24/05/2018.
Ocorre que o pedido de inclusão na relação especial da agremiação foi extemporâneo, coincidentemente foi
apresentado no último dia de envio da lista especial para arquivamento no Juízo Eleitoral.
Do exposto, por inoportuno, restou prejudicado o pedido de inclusão de Aline Barbosa Souza em lista especial de
filiação ao Partido Social Liberal, razão pela qual determino seu arquivamento.
Documento assinado eletronicamente por VANIA FERREIRA DE BARROS, Juiz Eleitoral, em 10/07/2018, às
10:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
30ª Zona Eleitoral
Portaria
PORTARIA 531/2018 - 30ª ZE/SE (PROCESSO SEI 0006743-60.2018.6.25.8030)
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 30ª Zona Eleitoral de Sergipe, Dr. JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA,
compreendendo os municípios de Cristinápolis, Tomar do Geru e Itabaianinha/SE, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO que, no dia 19/07/2018, 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 19/07/2018, não haverá atendimento ao público externo no Cartório da 30ª Zona
Eleitoral de Sergipe, localizado em Cristinápolis/SE.
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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.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA, Juiz Eleitoral, em 05/07/2018,
às 22:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
Processo 0600119-77.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600119-77.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): FABIO CORDEIRO DE LIMA
LITISCONSORTE(S): PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE, JOSE EDIVAN DO
AMORIM, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO
Advogado do(a) LITISCONSORTE(S): FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173
Advogado do(a) LITISCONSORTE(S): JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - SE1984
DESPACHO / DECISÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600119-77.2018.6.25.0000
LITISCONSORTE(S): PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE, JOSE EDIVAN DO
AMORIM, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO
DESPACHO
Considerando que a procuração juntada aos autos refere-se ao Partido Trabalhista Cristão e que a agremiação
interessada da presente prestação de contas consiste no Partido da República, remova o presente instrumento
procuratório do presente feito e dê-se o devido encaminhamento.
Aracaju(SE), em 9 de julho de 2018.
JUIZ(A) FABIO CORDEIRO DE LIMA
RELATOR(A)
Pauta de Julgamentos
INTIMAÇÃO DE PAUTA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Faço público, de ordem da Presidência e em consonância com o art. 63 do Regimento Interno deste Tribunal, que
será(ão) julgado(s) o(s) processo(s) eletrônico(s) abaixo relacionado(s):
PROCESSO: PETIÇÃO (1338) N° 0600036-61.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: JUIZ TITULAR FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
PARTES DO PROCESSO
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): DIRETORIO ESTADUAL REDE SUSTENTABILIDADE
Advogados do(a) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): LUZIA SANTOS GOIS - SE3136, CARMEM GABRIELA
AZEVEDO SANTOS DE SOUZA - SE11076

ANEXOS

ANEXO I DA PORTARIA 534/2018 - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE STIC - EXERCÍCIO 2018
Considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e às necessidades da Área de
Tecnologia da Informação, submeto a terceira revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação para o Exercício de 2018, alterado conforme disposto no art. 3º da Portaria 1322/2017,
do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
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