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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 580/2020 - SEI/TRE-SE - 0888666
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, RUBENS LISBOA MACIEL FILHO,
no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo art. 1º, XX, da Portaria TRE/SE 296, de 30/03/2017;
Considerando o disposto no artigo 2º da Resolução 23.323/2010, do Tribunal Superior Eleitoral;
Resolve:
Art. 1º. Publicar as diárias abaixo discriminadas:
NOME DO
FAVORECIDO

Abdorá
Coutinho
Oliveira

CARGO/
FUNÇÃO

LOCAL SERVIÇO/EVENTO

PERÍODO DE
AFASTAMENTO

QTD.
DE
DIÁRIAS

DIÁRIAS
PAGAS

ORDEM
BANCARIA

RE/FC6

Exercer a função
comissionada de Chefe de
Cartório da 12ª Zona
Eleitoral, FC-6, sediada em
Lagarto/SE, em virtude de
afastamento da titular,
conforme Portaria
529/20/20.

29 a 31/07/2020

2,5

R$745,52

800957 e
800958

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 31/07/2020, às
11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 583/2020 - SEI/TRE-SE - 0888697
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, RUBENS LISBOA MACIEL FILHO,
no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo art. 1º, XX, da Portaria TRE/SE 296, de 30/03/2017;
Considerando o disposto no artigo 2º da Resolução 23.323/2010, do Tribunal Superior Eleitoral;
Resolve:
Art. 1º. Publicar as diárias abaixo discriminadas:
NOME DO
FAVORECIDO
Gustavo
Webster
Teixeira
Rodrigues de
Menezes

CARGO/
FUNÇÃO

TJ/ FC-6

LOCAL SERVIÇO/EVENTO
Auxiliar nos serviços
cartorários da 12ª Zona
Eleitoral, FC-6, sediada em
Lagarto/SE, em virtude de
licença da titular.

PERÍODO DE
AFASTAMENTO

28 a 29/07/2020
e
30
a 31/07/2020

QTD.
DE
DIÁRIAS

DIÁRIAS
PAGAS

ORDEM
BANCÁRIA
800952

3

R$856,16

e 800953

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 31/07/2020, às
11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ZONAS ELEITORAIS
04ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600055-84.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600055-84.2020.6.25.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUIM SE
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: FLAVIO RAMOS SILVA FRAGA, JOSE AUGUSTO SANTOS SOBRINHO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060, SAULO ISMERIM MEDINA
GOMES - SE7400000-A
SENTENÇA
O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO CIDADANIA (ANTIGO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA –PPS) DE
BOQUIM/SE, por seus representantes legais, prestou contas partidárias do exercício 2019 mediante a entrega da
“Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos”, em conformidade com o que autoriza o art. 28, §4º da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
Publicada em Edital a notícia da referida declaração, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem que fosse
impugnada. O Cartório ratificou, igualmente, a ausência de extratos bancários e o não repasse de recursos
oriundos do Fundo Partidário, manifestando-se ao final pela aprovação das contas (ID nº 2645086).
Após a vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (ID nº
2691152).
Éo relatório.
Decido.
O pedido veio acompanhado da documentação necessária, apresentando o Requerente os documentos exigidos
por Lei, não se vislumbrando vício ou mácula capaz de comprometer a regularidade do mérito da prestação de
contas.
Ante o exposto, diante da regularidade das contas apresentadas, e atento ao parecer favorável do MPE, decido
por sua aprovação, na forma da Legislação vigente, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
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.
Boquim/SE, 22 de julho de 2020.
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600063-61.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600063-61.2020.6.25.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUIM SE
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS DEM DIRETORIO MUNICIPAL DE BOQUIM RESPONSÁVEL: JORGE
DOS SANTOS ALVES, ADAILTON SANTOS NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE6209
SENTENÇA
O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS (DEM) DE BOQUIM/SE, por seus representantes
legais, prestou contas partidárias do exercício 2019 mediante a entrega da “Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos”, em conformidade com o que autoriza o art. 28, §4º da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Publicada em Edital a notícia da referida declaração, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem que fosse
impugnada. O Cartório ratificou, igualmente, a ausência de extratos bancários e o não repasse de recursos
oriundos do Fundo Partidário, manifestando-se ao final pela aprovação das contas (ID nº 2650957).
Após a vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (ID nº
2687544).
Éo relatório.
Decido.
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O pedido veio acompanhado da documentação necessária, apresentando o Requerente os documentos exigidos
por Lei, não se vislumbrando vício ou mácula capaz de comprometer a regularidade do mérito da prestação de
contas.
Ante o exposto, diante da regularidade das contas apresentadas, e atento ao parecer favorável do MPE, decido
por sua aprovação, na forma da Legislação vigente, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
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.
Boquim/SE, 22 de julho de 2020.
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600039-33.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600039-33.2020.6.25.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUIM SE
REQUERENTE: PEDRO BARBOSA NETO FILHO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO
MUNICIPAL DE BOQUIM/SE RESPONSÁVEL: CATIA REJANE DOS MONTES LOURENCO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX SANDRO MOTA RIBEIRO DE OLIVEIRA - SE8603 Advogado do(a)
REQUERENTE: ALEX SANDRO MOTA RIBEIRO DE OLIVEIRA - SE8603
SENTENÇA
O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE BOQUIM/SE, por seus
representantes legais, prestou contas partidárias do exercício 2019 mediante a entrega da “Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos”, em conformidade com o que autoriza o art. 28, §4º da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
Publicada em Edital a notícia da referida declaração, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem que fosse
impugnada. O Cartório ratificou, igualmente, a ausência de extratos bancários e o não repasse de recursos
oriundos do Fundo Partidário, manifestando-se ao final pela aprovação das contas (ID nº 2643996).
Após a vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (ID nº
2692108).
Éo relatório.
Decido.
O pedido veio acompanhado da documentação necessária, apresentando o Requerente os documentos exigidos
por Lei, não se vislumbrando vício ou mácula capaz de comprometer a regularidade do mérito da prestação de
contas.
Ante o exposto, diante da regularidade das contas apresentadas, e atento ao parecer favorável do MPE, decido
por sua aprovação, na forma da Legislação vigente, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
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.
Boquim/SE, 22 de julho de 2020.
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600064-46.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600064-46.2020.6.25.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUIM SE
REQUERENTE: DEMOCRATAS COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL ARAUA RESPONSÁVEL: JOSE DUTRA
FILHO, RAIMUNDO JANUARIO DOS SANTOS NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA - SE1637
DECISÃO
Diante da certidão cartorária nº 2418022, que atesta que o Diretório Municipal do Partido Democratas (DEM) de
Arauá/SE não se encontrava vigente no ano de 2019, extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, CPC, determinando o seu arquivamento imediato.
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P.R.I.
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
Juiz Eleitoral
(documento datado e assinado eletronicamente)
PROCESSO 0600061-91.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600061-91.2020.6.25.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUIM SE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE EM RIACHAO DO
DANTAS/SE RESPONSÁVEL: LUCIANO GOIS PAUL, MARCIO GLEIDE SANTOS CASTOR
Advogado do(a) REQUERENTE: FAUSTO GOES LEITE JUNIOR - SE2525
SENTENÇA
O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE (SD) DE RIACHÃO DO DANTAS/SE, por seus
representantes legais, prestou contas partidárias do exercício 2019 mediante a entrega da “Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos”, em conformidade com o que autoriza o art. 28, §4º da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
Publicada em Edital a notícia da referida declaração, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem que fosse
impugnada. O Cartório ratificou, igualmente, a ausência de extratos bancários e o não repasse de recursos
oriundos do Fundo Partidário, manifestando-se ao final pela aprovação das contas (ID nº 2648720).
Após a vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (ID nº
2689030).
Éo relatório.
Decido.
O pedido veio acompanhado da documentação necessária, apresentando o Requerente os documentos exigidos
por Lei, não se vislumbrando vício ou mácula capaz de comprometer a regularidade do mérito da prestação de
contas.
Ante o exposto, diante da regularidade das contas apresentadas, e atento ao parecer favorável do MPE, decido
por sua aprovação, na forma da Legislação vigente, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
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.
Boquim/SE, 22 de julho de 2020.
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600056-69.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600056-69.2020.6.25.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUIM SE
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA DO PSB DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS
RESPONSÁVEL: LUCIANO GOIS PAUL, MARCIO GLEIDE SANTOS CASTOR
Advogados do(a) INTERESSADO: ANA MARIA DE MENEZES - SE10398-A, ROGERIO CARVALHO RAIMUNDO
- SE40460-A
SENTENÇA
O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE RIACHÃO DO DANTAS/SE, por
seus representantes legais, prestou contas partidárias do exercício 2019 mediante a entrega da “Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos”, em conformidade com o que autoriza o art. 28, §4º da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
Publicada em Edital a notícia da referida declaração, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem que fosse
impugnada. O Cartório ratificou, igualmente, a ausência de extratos bancários e o não repasse de recursos
oriundos do Fundo Partidário, manifestando-se ao final pela aprovação das contas (ID nº 2645086).
Após a vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (ID nº
2691494).
Éo relatório.
Decido.
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O pedido veio acompanhado da documentação necessária, apresentando o Requerente os documentos exigidos
por Lei, não se vislumbrando vício ou mácula capaz de comprometer a regularidade do mérito da prestação de
contas.
Ante o exposto, diante da regularidade das contas apresentadas, e atento ao parecer favorável do MPE, decido
por sua aprovação, na forma da Legislação vigente, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
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.
Boquim/SE, 22 de julho de 2020.
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600058-39.2020.6.25.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600058-39.2020.6.25.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUIM SE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL E COMISSAO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
DE RIACHAO DO DANTAS RESPONSÁVEL: SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA, JAILSON LISBOA DOS
SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RODRIGUES SILVA - SE6828 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
VINICIUS RODRIGUES SILVA - SE6828
SENTENÇA
O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE RIACHÃO DO DANTAS/SE, por
seus representantes legais, prestou contas partidárias do exercício 2019 mediante a entrega da “Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos”, em conformidade com o que autoriza o art. 28, §4º da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
Publicada em Edital a notícia da referida declaração, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem que fosse
impugnada. O Cartório ratificou, igualmente, a ausência de extratos bancários e o não repasse de recursos
oriundos do Fundo Partidário, manifestando-se ao final pela aprovação das contas (ID nº 2648214).
Após a vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (ID nº
2689825).
Éo relatório.
Decido.
O pedido veio acompanhado da documentação necessária, apresentando o Requerente os documentos exigidos
por Lei, não se vislumbrando vício ou mácula capaz de comprometer a regularidade do mérito da prestação de
contas.
Ante o exposto, diante da regularidade das contas apresentadas, e atento ao parecer favorável do MPE, decido
por sua aprovação, na forma da Legislação vigente, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
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.
Boquim/SE, 22 de julho de 2020.
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
Juiz Eleitoral
05ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO 0014223-96.2020.6.25.8005 - SEI/TRE-SE - 0888385 - DECISÃO
PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

0014223-96.2020.6.25.8005
5ª Zona Eleitoral
Prestações de Constas Anuais de Partidos, exercício financeiro de 2019.
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Trata-se da ausência de prestação de anual de partido, exercício financeiro de 2019. O Art. 28 da Resolução TSE
23.604/2020 estabelece a obrigatoriedade da prestação de contas àJustiça Eleitoral, in verbis:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça
Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal ou comissão provisória
municipal ou zonal;
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual definitivo ou comissão estadual
provisória; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional."
Encerrando o prazo supra, sem apresentação das contas, o Cartório Eleitoral, mediante expressa determinação
judicial, Portaria 477/2020-5ªZE, autuou os processos na Classe de Prestação de Contas, Informação 3058
(0888383).
Seguindo o rito estabelecido no Art. 30 da resolução supramencionada, épossível que o processo, que possui
Natureza Judicial, siga seu curso sem a representação por advogado, fato que impede a intimação dos atos
processuais via Diário de Justiça Eletrônico e, por conseguinte reduz drasticamente a celeridade do
processual,uma vez que as intimações seguem de forma pessoal ou mediante postagem pelo Correios, com aviso
de recebimento.
Por outro lado, a Resolução TSE nº 23.328/2010 em seu Art.3º aduz a possibilidade da intimação dos partido
políticos, via e-mail, in litteris:
"Art. 3º Os partidos políticos deverão manter atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço
completo, número de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações
nos casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou regulamentar
nesse sentido. (Grifo nosso).
Assim, diante exposto, determino que as notificações, dos processos de prestações de contas, em situação
ausência de representação por advogado, sejam encaminhada ao Email do partido, cadastrado no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias, devendo-se prosseguir o feito, caso haja a confirmação do
recebimento.
Na hipótese do partido não atestar o recebimento, a notificação deverá ser encaminhada aos Diretórios Estadual e
Nacional, por meio de postagem pelo correio, com aviso de recebimento e, em se tratando de Diretório Municipais
deverá ser realizada, por meio da intimação pessoal dos seus dirigentes, Presidente e Tesoureiro.
Em ambas a situações será informado ao expediente, que as intimações seguintes serão enviadas,
exclusivamente, por e-mail, estabelecendo-se, no caso de ausência da confirmação da mensagem, o prazo de 10
(dez) dias, a contar da data do envio, findo o qual a intimação será dada como concluída.
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico.
Capela/SE, em 31 de Julho de 2020.
Cláudia do Espírito Santo
Juíza da 5ª Zona Eleitoral
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO, Juiz Eleitoral, em 31/07/2020, às
12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
08ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600019-30.2020.6.25.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-30.2020.6.25.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE
GARARU SE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO MATEUS CARDOSO SANTOS - SE12203
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (Itabi/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao
exercício financeiro de 2019.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 44 da
Resolução/TSE nº 23.604/2019. Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico e, após, certificado pelo
Cartório Eleitoral que não consta apresentação de impugnação no prazo estipulado.

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 2020, Número 137

Aracaju, segunda-feira, 3 de agosto de 2020

Página 8

Foi certificado que não há registro de informações referentes ao recebimento de cotas do Fundo Partidário por
parte da agremiação partidária municipal. Ademais, foram juntados aos autos relatórios emitidos pelo SPCA que
informam não constar extrato bancário, tampouco eventual emissão de recibos de doação.
Em manifestação emitida pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas (ID 2615892).
Outrossim, o Ministério Público Eleitoral, em parecer (ID 2772404), manifestou-se pela aprovação da prestação
das contas, nos termos do artigo 45, inciso I da Resolução 23.604/2019.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução/TSE nº 23.604/2019,
conforme estabelece seu artigo 28, §4º: “Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve
apresentar a sua prestação de contas àJustiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente,
dirigindo-a ao:
(…) §4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro érealizada por meio da declaração de ausência de movimentação de
recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser: I - será preenchida e
emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA); II - deverá conter a indicação do presidente, do
tesoureiro e dos eventuais substitutos no período das contas,, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo
teor da declaração prestada; III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do
art. 31: e IV –processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, §1º: “Art. 65. ... §1º As disposições processuais previstas nesta resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.”
Isto posto, com fundamento no art. 44, VIII, a, da Resolução/TSE nº 23.604/2019, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (Itabi/SE), considerando, para todos os
efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, referente ao exercício financeiro de 2019.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Gararu/SE, assinado e datado eletronicamente.
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600006-31.2020.6.25.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE GARARU SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600006-31.2020.6.25.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE
GARARU SE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173000-A
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD (Nossa Senhora de Lourdes/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2019.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 44 da
Resolução/TSE nº 23.604/2019. Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico e, após, certificado pelo
Cartório Eleitoral que não consta apresentação de impugnação no prazo estipulado.
Foi certificado que não há registro de informações referentes ao recebimento de cotas do Fundo Partidário por
parte da agremiação partidária municipal. Ademais, foram juntados aos autos relatórios emitidos pelo SPCA que
informam não constar extrato bancário, tampouco eventual emissão de recibos de doação.
Em manifestação emitida pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas (ID 2616554).
Outrossim, o Ministério Público Eleitoral, em parecer (ID 2772436), manifestou-se pela aprovação da prestação
das contas, nos termos do artigo 45, inciso I da Resolução 23.604/2019.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução/TSE nº 23.604/2019,
conforme estabelece seu artigo 28, §4º: “Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve
apresentar a sua prestação de contas àJustiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente,
dirigindo-a ao:
(…) §4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro érealizada por meio da declaração de ausência de movimentação de
recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser: I - será preenchida e
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emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA); II - deverá conter a indicação do presidente, do
tesoureiro e dos eventuais substitutos no período das contas,, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo
teor da declaração prestada; III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do
art. 31: e IV –processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes”. Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, §1º:
“Art. 65. ... §1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.”
Isto posto, com fundamento no art. 44, VIII, a, da Resolução/TSE nº 23.604/2019, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (Nossa Senhora de Lourdes/SE),
considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, referente ao
exercício financeiro de 2019.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Gararu/SE, assinado e datado eletronicamente.
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS
Juiz Eleitoral
09ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600023-64.2020.6.25.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-64.2020.6.25.0009
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB/
ITABAIANA
EDITAL
De ordem do Exmo Sr. Pablo Moreno Carvalho da Luz, Juiz da 9ª Zona Eleitoral de Sergipe, o Cartório
Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que o PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA-PSDB DE ITABAIANA/SE, por seu/sua presidente, Luzia Neves Cunha e tesoureiro(a),
Paulo de Mendonça apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2019,
autuada sob o nº 0600023-64.2020.6.25.0009 na Classe Prestação de Contas.
No mais, conforme o art. 68 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de
Divulgação de Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), eventualmente disponível no sítio eletrônico do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou, em se tratando de advogados, procuradores e membros do Ministério
Público devidamente cadastrados, por meio do Processo Judicial Eletrônico 1º Grau (PJe 1º Grau), consoante
dispõe o art. 3º, §1º, da Res.-CNJ 121/2010.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e, no futuro, não possam alegar ignorância,
determinou o Juiz Eleitoral que fosse expedido o presente Edital, facultando a qualquer interessado, no prazo de
03 (três) dias, contados da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, a apresentação de impugnação, que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período ( art. 44, inciso I, da supracitada Resolução).
Eu, Analberga Lima de Freitas, Chefe de Cartório, que preparei, digitei e, de ordem, nos termos da Portaria
nº 1196/2015-9ª ZE, subscrevo o presente edital.
Itabaiana/SE, datado e assinado eletronicamente.
15ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600023-46.2020.6.25.0015
JUSTIÇA ELEITORAL 015ª ZONA ELEITORAL DE NEÓPOLIS SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600023-46.2020.6.25.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE NEÓPOLIS SE
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL, THADEU
RORIZ SILVA CRUZ, JADSON MACHADO DO SACRAMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO SOBRINHO MELLO - SE3110
SENTENÇA Trata-se de Petição apresentada pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO MDB, Diretório Municipal de Santana do São Francisco , o qual afirma em sua petição incial tratar-se de
documentação relativa àPrestação de contas anual Exercício Finaceiro 2018. Todavia, a documentação
apresentada refere-se àPrestação de Contas da eleição 2018, documentos já apresentados nos autos do processo
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físico nº 153-22.2019.6.25.0015 e que se encontra com sua tramitação suspensa por força da Portaria TSE nº
265/2020, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral . Instado a se manifestar sobre as inconsistências
apresentadas, o Diretório Municial permaneceu inerte. Desta forma, tendo em vista a imprecisão constatada,
indefiro a petição incial por ser inépta, extinguindo o processo sem resolução do mérito , nos termos do art. nº
330, I e art, 448, I , ambos do CPC.
Publique-se
Transcorrido o prazo para recurso sem manifestação dos interessados, certifique-se e arquive-se.
assinado e datado eletronicamente
HORÁCIO GOMES CANEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600025-16.2020.6.25.0015
JUSTIÇA ELEITORAL 015ª ZONA ELEITORAL DE NEÓPOLIS SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-16.2020.6.25.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE
NEÓPOLIS SE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL EM NEOPOLIS
RESPONSÁVEL: CÉLIO LEMOS BEZERRA - PRESIDENTE, KARLA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS TESOUREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE7297
SENTENÇA
O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL (PL) DE NEÓPOLIS/SE, por seus representantes legais,
prestou contas partidárias do exercício 2019 mediante a entrega da “Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos”, em conformidade com o que autoriza o art. 28, §4º da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Publicada em Edital a notícia da referida declaração, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem que fosse
impugnada. O Cartório ratificou, igualmente, a ausência de extratos bancários e o não repasse de recursos
oriundos do Fundo Partidário, manifestando-se ao final pela aprovação das contas (ID nº 281462).
Após a vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (ID nº
2882645).
Éo relatório.
Decido.
O pedido veio acompanhado da documentação necessária, apresentando o Requerente os documentos exigidos
por Lei, não se vislumbrando vício ou mácula capaz de comprometer a regularidade do mérito da prestação de
contas.
Ante o exposto, diante da regularidade das contas apresentadas, e atento ao parecer favorável do MPE, decido
por sua aprovação, na forma da Legislação vigente, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
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.
Neópolis/SE, 28/07/2020
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600037-30.2020.6.25.0015
JUSTIÇA ELEITORAL 015ª ZONA ELEITORAL DE NEÓPOLIS SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600037-30.2020.6.25.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE NEÓPOLIS SE
RESPONSÁVEL: AVANTE - NEOPOLIS - SE - MUNICIPAL
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - SE5750
DECISÃO
Trata-se de PETIÇÃO ajuizada pelo Diretório Municipal do AVANTE ( antigo PT do B) de Neópolis/SE, com vistas
àregularização de suas contas anuais, com tutela de urgência para suspender os efeitos da sanção decorrente da
decisão que julgou como não prestadas as contas anuais de 2013 (processo nº55-13.2014.6.25.0015), cujo
trânsito em julgado operou-se em 25/08/2014.
Como efeito da decisão, a Agremiação Partidária tornou-se inadimplente perante esta Justiça especializada, com
a suspensão do direito ao recebimento das quotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 27, III, da Resolução
TSE nº. 21.841/20045, até a regularização de sua situação.
Afirma que a probabilidade do direito resta demonstrada pela juntada aos autos de todos os documentos exigidos
no art. 40 da Resolução TSE nº 23.376/12, alegando também que o órgão municipal não recebeu qualquer
recurso no exercício de 2013.
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Pede, liminarmente, que seja suspenso o efeito das sanção decorrente da decisão que julgou como não
prestadas as contas anuais de 2013 e, ao final, que a petição seja julgada procedente, a fim de declarar regular as
contas anuais desse exercício financeiro.
Éo relatório. Decido tão somente o pedido de tutela de urgência antecipada
Inicialmente vale ressaltar que o ato normativo que regulamenta o aspecto material da prestação de contas
partidárias do exercício de 2013 éa resolução n° 21.841/2004, e não a resolução 23.376/12, apontada pelo
requerente, uma vez que esta norma trata da prestação de contas eleitorais de 2012. Nada obstante, tratando-se
de equívoco no fundamento legal, não impede a análise da demanda quando delimitado sua causa de pedir, como
se verifica no caso.
Pois bem. Para a concessão desse instituto jurídico, imprescindível que estejam presentes seus requisitos
autorizadores, quais sejam, a probabilidade jurídica do pedido e o perigo da demora, nos termos do art. 300 do
CPC/2015.
Conforme narrado, o Diretório Municipal AVANTE de Neópolis/SE teve suas contas anuais do Exercício de 2013
(processo nº55-13.2014.6.25.0015) julgadas não prestadas, cujo trânsito em julgado operou-se em 25/08/2014.
Éimportante destacar que há interesses distintos e justapostos na regularização de contas julgadas não prestadas.
De um lado, o órgão partidário pretende suspender a situação de inadimplência que lhe foi imposta e, por
conseguinte, levantar as sanções correlatas; e de outro, o interesse da Justiça Eleitoral na higidez das contas
apresentadas pelos Partidos Políticos.
Éo que se extrai do art. 27, III, da Resolução TSE nº 21.841/2004, cujos dispositivos transcrevo:
(...)
III –no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do
Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso –caracterizada a inadimplência a partir da data
fixada pela lei para a prestação de contas –, sujeitos os responsáveis às penas da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37);
No caso em questão, não há indícios mínimos que permitam concluir neste juízo sumário, além da simples
declaração do partido político, a ausência de recebimento de recursos, o que inclusive se constatado altera o rito
da prestação de contas. A apresentação da declaração por si só, sem o exame técnico da Unidade de Controle
Interno, órgão responsável pela análise das contas partidárias, afasta a plausibilidade jurídica do pedido ora
pleiteado.
Destaque-se que a situação de inadimplência somente será levantada após o efetivo recolhimento dos valores
devidos, seja por irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, seja por recebimento de recursos
de origem não identificada e/ou de fonte vedada, o que só poderá ser identificado com uma análise mais
minuciosa.
Quanto ao perigo na demora, não épor demais lembrar que o órgão partidário municipal teve suas contas anuais
de 2013 julgadas não prestadas, cujo trânsito em julgado deu-se em 25/08/2014. O Diretório Municipal do Partido
teve quase 05 anos para regularizar suas contas, contudo não o fez.
Exsurge do sistema jurídico constitucional vigente a segurança jurídica operada pela coisa julgada, como éo caso
das contas anuais de 2013, que não pode ser afastada tão somente ao argumento genérico de sua
essencialidade, ainda mais quando o perigo da demora éocasionada exclusivamente pela inércia do grêmio
político em regularizar sua situação, praticamente às portas do período eleitoral.
Saliente-se ainda que a Agremiação Partidária não comprovou o dano irreparável em decorrência do fluxo normal
do processo, que, caso confirmado em exame técnico a ausência de movimentação de recursos, será mais célere.
O Partido limitou-se a alegar que o indeferimento da tutela de urgência “causaria DANO IRREPARÁVEL não
apenas àagremiação, mas aos QUASE 100 (cem) FILIADOS QUE DEVERÃO SER ESCOLHIDOS EM
CONVENÇÃO para se candidatarem aos cargos eletivos em disputa neste ano de 2020”
Saliente-se por fim que, para fins de recebimento das verbas do Fundo Partidário, o partido não pode ostentar
outras sanções que inviabilizem o recebimento dessa verba. Em uma simples consulta pública ao Sistema de
Informações de Contas Partidárias (Sico), constata-se a inadimplência do Partido na prestação de contas de
2016, que, apesar de ser objeto de apresentação este ano, nos autos do processo 0600017-39.2020.6..25.0015,
teve sua liminar relacionada a regularização da contas INDEFERIDA, mantendo-se, assim, íntegros os efeitos
decorrente da omissão.
Com essas considerações, ausente a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora, INDEFIRO a tutela
de urgência antecipada pretendida.
Ao Cartório para notificar a agremiação partidária sobre o indeferimento da liminar e, nos termos do art. 44 da
Resolução TSE n° 23.604/2019, realizar:
I) a publicação de edital com nome da agremiação partidária e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, abrindo prazo de 3 (três) dias para eventuais interessados
impugnarem;
II) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III) a colheita e a certificação das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV) manifestação da unidade técnica responsável;
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V) vista ao MPE, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, conclusos.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600030-38.2020.6.25.0015
JUSTIÇA ELEITORAL 015ª ZONA ELEITORAL DE NEÓPOLIS SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600030-38.2020.6.25.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE NEÓPOLIS SE
RESPONSÁVEL: #-MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR - SE5060, MILTON EDUARDO
SANTOS DE SANTANA - SE5964
SENTENÇA
Trata-se de requerimento do Município de Brejo Grande/SE com pedido liminar de reconhecimento judicial dos
requisitos de gravidade e urgência, a fim de que seja autorizada a publicidade institucional extemporânea e acima
dos limites orçamentários permitidos, nos termos da Lei n° 9.504/1997, art. 73, VI e VII.
O requerente afirma que para efetivar as divulgações necessárias àcontenção da pandemia decorrente do Covid
19 necessita de autorização judicial para realizar publicidade institucional nos 03 meses anteriores ao pleito, de
modo que os gastos necessários àpublicidade não sejam contabilizados dentro do limite previsto na legislação
eleitoral.
Em sede de liminar, invoca probabilidade do direito afirmando que a população de Brejo Grande/SE não pode
deixar de ser informada sobre tudo quanto for possível em relação ao coronavírus, e que o perigo na demora está
caracterizado no fato de a legislação proibir qualquer tipo de publicidade institucional nos 03 meses que antecede
o pleito.
Por fim, pede que seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a liminar com o consequente reconhecimento
da gravidade e urgência de necessidade pública, e autorização da publicidade institucional em desconformidade
com da Lei n° 9.504/1997, art. 73, VI e VII.
O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da liminar postulada, pugnando, desde já, pela extinção do
feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Éo relatório, passo a decidir .
Antes de analisar o pedido de tutela, passo a analisar a preliminar suscitada pelo Ministério Público Eleitoral,
inclusive porque o pedido liminar já poderia ser analisado com o mérito do pedido.
No tocante ao pedido principal de autorização judicial para realização de publicidade extemporânea, como bem
explanado na cota ministerial, logo após o peticionamento do presente feito adveio a promulgação da Emenda
Constitucional nº 107/2020, que em seu art. 1º, §3º, VIII, estabelece:
VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos
órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta destinados ao
enfrentamento àpandemia da Covid-19 e àorientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas
afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do art.
22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
Ou seja, a respeito dessa pretensão, não há mais interesse de agir por parte do requerente, pois a pretensão foi
autorizada expressamente pela Emenda Constitucional acima, sem prejuízo de ser apurado eventual abuso na
realização e condução da publicidade.
Quanto ao pedido de autorização para extrapolar os limites de gastos estabelecidos no art. 73, VII, da Lei
9.504/1997, como também já esclarecido pelo Ministério Publico Eleitoral, trata-se de pedido referente a gastos
pretéritos quase em sua totalidade, isso porque a prorrogação da eleição para 15 de novembro postergou os três
últimos meses que antecedem as eleições, estando a nova data prevista para o dia 15 de agosto. Mesmo nesse
caso, essa ampliação também foi regulamentada pela Emenda Constitucional nº nº 107/2020, em seu art. 1º, §3º,
VII:
VII - em relação àconduta vedada prevista no inciso VII do caput do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder
a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito, salvo
em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Para a caracterização de grave e urgente necessidade pública a ser reconhecida pela Justiça Eleitoral até o
período que antecede o último trimestre do pleito, prevista na última parte do artigo citado, caberia ao município
minimamente comprovar em termos concretos as campanhas realizadas, os contratos celebrados, bem como
quais gastos e seus respectivos valores que excedem os limites previstos na nova norma constitucional, ou
previstos na Lei 9.504/1997, haja vista que o pedido foi realizado antes da publicação da Emenda Constitucional,
o que em nenhum momento foi juntado aos autos.
Ademais, se a intenção do requerente foi buscar tutela judicial para extrapolar os limites dos gastos públicos até o
dia do pleito, imperioso esclarecer que não compete a Justiça Eleitoral dar “carta branca” aos Municípios a fim de
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que realizem gastos futuros que extrapolem o previsto nas normas constitucionais e infraconstitucionais sem base
mínima para análise.
Desta forma, tendo em vista o advento da Emenda Constitucional nº 107/2020, que regulamentou todas as
questões pertinentes àpretensão contida na Inicial, acolho parcialmente a cota do Ministério Público Eleitoral,
extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, quanto ao pedido de
realização de publicidade institucional no combate àpandemia, e julgo improcedente o pedido para autorização de
gastos acima do permitido, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Publique-se.
Ao MPE para ciência.
Após o trânsito em julgado, arquive-se,
Assinado e datado eletronicamente
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
17ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600017-33.2020.6.25.0017
JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600017-33.2020.6.25.0017 - NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA/SERGIPE JUIZ(A) ELEITORAL: JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA REQUERENTE: DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE, FRANCISCO
CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA
DA SILVA - SE6768-A EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA, Juiz(a) da 017ª Zona Eleitoral de Sergipe,
o Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que
foi(ram) apresentada(s) a(s) Conta(s) Anual(ais) do(s) partido(s) político(s) abaixo relacionado(s):
Assim, para os fins estabelecidos no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, caberá ao Ministério Público ou
a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, IMPUGNAR a(s) referida(s) conta(s), bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art.
31, §2º, da Res.-TSE n.º 23.604/19.
No mais, conforme o art. 68 da aludida resolução, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de Divulgação de
Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), disponível na sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou,
em se tratando de advogados, procuradores e membros do Ministério Público devidamente cadastrados, por meio
do Processo Judicial Eletrônico 1º Grau (PJe 1º Grau), consoante dispõe o art. 3º, §1º, da Res.-CNJ 121/2010.
Dado e passado nesta Cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, aos 30 dias do mês de julho de
2020. Eu, Áurea Maria Soares Amorim, Analista Judiciária, preparei, digitei e subscrevi o presente Edital,
autorizada pela Portaria n.º 511/2020 deste Juízo Eleitoral.
27ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600048-23.2020.6.25.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600048-23.2020.6.25.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE ARACAJU SE
REPRESENTANTE: EDVALDO NOGUEIRA FILHO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES - SE3131-A, PAULO
ERNANI DE MENEZES - SE1686-A
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
D E C I S ÃO
Edivaldo Nogueira Filho representa o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (desenvolvedor o Instagram).
Assevera que o perfil denominado “FARSAAJ (farsa-Aju)”, vem publicando reiterados conteúdos com postagens
caluniosas contra o representante. Paragona prints ilustrativos dessas postagens. Avalia que os mencionados
prints demonstram a irregular conduta do perfil denominado “FARSAAJU (fara-aju)” em comento, podendo ser
confirmada nos quinze endereços URL, que indica. Essas postagens, na sua ótica, contrariam a legislação
eleitoral, porque o nítido e único intuito éofender a honra e imagem do representante, inclusive com
ridicularizações. Transcreve o art. 5º IV da Constituição Federal, o 57-D da Lei 9.504/97 e o 30 da Resolução nº
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23.610/19. Pede a retirada liminar do perfil “FARSAAJU (farsa-aju) e os posts com conteúdos ofensivos e danos
àhonra e imagem do representante, conforme indica; que no final a representação seja procedente com a
confirmação da liminar.
Decido.
Os prints acima referidos contêm desenhos cômicos com legendas: no primeiro, o representante écaricaturado
com os dizeres: “ALGUÉM ESTÁ SENTINDO ESSE CHEIRO DE QUEIMADO?”; no segundo, a caricatura do
governador e o ora representante com os dizeres respectivos: “VAMOS MANTER ESSE POVO EM CASA,
BESTA. ASSIM VEM MAIS DINHEIRO DO GOVERNO FEDERAL” e a interação: “QUEM FOI QUE DISSE QUE O
COVID NÃO COMPENSA?”; no terceiro, a caricatura aparece com nariz de pinóquio e a legenda: “PEGA
LADRÃO!!!”; e, no final, mais uma caricatura, com diversos microfones e as expressões: “PREFEITO, O QUE O
SENHOR TEM A DIZER SOBRE OS ERROS NA DOCUMENTAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA?” E em
lugar da resposta, a expressão: “TÉO SANTANA? - GRANDE PARCEIRO!”.
Esses conteúdos aparecem sem pedido de voto e indicação de partido político. Trata-se, na verdade, de postagem
com crítica (sátira) àadministração do reclamante. Não se enxerga, neste momento, a caracterização de
propaganda eleitoral antecipada, sobretudo porque o representante, como Administrador, está exposto àcrítica,
procedente ou não.
Indefiro, pois, a liminar.
Notifique-se para que responda em dois dias.
Com ou sem resposta, faça-se vista ao MPE.
Aracaju, 31 de julho de 2020.
José Pereira Neto
Juiz da 27a Zona Eleitoral.
31ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600029-05.2020.6.25.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600029-05.2020.6.25.0031 - ITAPORANGA D'AJUDA/SERGIPE
JUIZ(A) ELEITORAL: ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA INTERESSADO: JUÍZO DA 031ª ZONA
ELEITORAL DE ITAPORANGA DAJUDA SE INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA REQUERIDO: UILSON DE MENESES HORA, ROSILEIDE CRUZ
Advogados do(a) INTERESSADO: SAMIA PASSOS BARBOZA MOURA - SE6790, VICTOR RIBEIRO BARRETO SE6161, EMANUEL MESSIAS BARBOZA MOURA JUNIOR - SE2851, LUIGI MATEUS BRAGA - SE3250,
THERESA RACHEL SANTA RITA DANTAS LIMA - SE3278, CLARISSE DE AGUIAR RIBEIRO SIMAS - SE4324,
AILTON ALVES NUNES JUNIOR - SE3475, ANTONIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - SE843 EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS, Juiz(a) da 31ª Zona Eleitoral de
Sergipe, o Cartório Eleitoral FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem
que foi(ram) apresentada(s) a(s) Conta(s) Anual(ais) do(s) partido(s) político(s) abaixo relacionado(s):
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ITAPORANGA D'AJUDA/SE)
PRESIDENTE: UILSON DE MENESES HORA
TESOUREIRO: ROSILEIDE CRUZ
Assim, para os fins estabelecidos no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, caberá ao Ministério Público ou
a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, IMPUGNAR a(s) referida(s) conta(s), bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art.
31, §2º, da Res.-TSE n.º 23.604/19.
No mais, conforme o art. 68 da aludida resolução, a consulta poderá ser realizada pelo Sistema de Divulgação de
Contas Anuais dos Partidos (DilvulgaSPCA), disponível na sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou,
em se tratando de advogados, procuradores e membros do Ministério Público devidamente cadastrados, por meio
do Processo Judicial Eletrônico 1º Grau (PJe 1º Grau), consoante dispõe o art. 3º, §1º, da Res.-CNJ 121/2010.
Dado e passado nesta Cidade de Itaporanga d'Ajuda, Estado de Sergipe, aos 30 dias do mês de julho de 2020.
Eu, Emanuel Santos Soares de Araujo, Técnico Judiciário, preparei, digitei e de ordem, na forma do despacho ID
2726312 e da Portaria 513/2020 - 31ª ZE/SE, subscrevo.
Emanuel Santos Soares de Araujo
Chefe de Cartório
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PROCESSO 0600040-34.2020.6.25.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600040-34.2020.6.25.0031 - SALGADO/SERGIPE JUIZ(A)
ELEITORAL: ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO
DOS TRABALHADORES, CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, YGOR FABIANO LIMA GOMES Advogado do(a)
REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768-A INTERESSADO: JUÍZO DA 031ª
ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA DAJUDA SE EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Sr.(ª) ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS , Juiz(a) da 31ª Zona Eleitoral de
Sergipe, o Cartório Eleitoral
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que os Órgãos Partidários
Municipais e os respectivos responsáveis, relacionados em anexo, apresentaram PRESTAÇÃO DE CONTAS,
relativa ao exercício financeiro de 2019, com fulcro art. 28, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Cientificamos, ainda, que nos termos do parágrafo §2º, do art. 31, da aludida Resolução, será facultado a qualquer
interessado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa
impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº9.096/95).
Dado e passado nesta cidade de Itaporanga D’Ajuda, aos 30 dias do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte).
Eu,______, Maria Lívia de Oliveira Góis Souza; Analista Judiciário, preparei, digitei, conferi e subscrevi o presente
Edital, nos termos da Portaria nº513/2020-31ª ZE/SE.
MARIA LÍVIA DE OLIVEIRA GÓIS SOUZA
ANALISTA JUDICIÁRIO
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600030-87.2020.6.25.0031
JUSTIÇA ELEITORAL 031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600030-87.2020.6.25.0031 / 031ª ZONA ELEITORAL DE
ITAPORANGA D'AJUDA SE
INTERESSADO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA DAJUDA SE
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
REQUERIDO: TATIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES CUSTODIO, RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES
SENTENÇA
Cuidam os autos de processo gerado a partir a omissão do partido em epígrafe em apresentar as contas do
exercício 2019.
O Cartório Eleitoral apresentou informação ao Juízo a respeito da não prestação; sendo imediatamente
despachado para que houvesse intimação do grêmio partidário.
Ocorre que antes da intimação houve a apresentação das contas no Processo PJE 0600045-56.2020.6.25.0031 ,
gerando portanto litispendência entre as duas causas.
Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas
quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e
remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). É a hipótese dos autos.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
inciso V do Código de Processo Civil.
P.R.Intime-se.
Transitando em julgado, arquive-se.
Itaporanga d'Ajuda (SE), na data de assinatura
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600043-86.2020.6.25.0031
JUSTIÇA ELEITORAL 031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600043-86.2020.6.25.0031 / 031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL, DUILIO SIQUEIRA RIBEIRO,
GERVASIO FREITAS DE SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: TACITO DANILO SIQUEIRA SILVA - SE13197
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de regularização do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Diretório/Comissão
Provisória Municipal de SALGADO/SE) referente às contas das exercício financeiro 2017.
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Após a declaração de omissão da prestação de contas e sendo apresentado pedido de regularização não cabe ao
Juízo Eleitoral efetuar novo julgamento de mérito, mas sim verificar a eventual existência de (1) fontes vedadas, de
(2) recursos de origem não identificada e a (3) regularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário (art.
58,§2º, Res-TSE 23.604/2019). Não se verificou o recebimento de recursos financeiras, nem de Fundo Público
pelo partido.
Ante o exposto, JULGO regularizada a prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
(Diretório/Comissão Provisória Municipal de SALGADO/SE) referente ao exercício financeiro 2017, nos termos do
art. 59, caput, da Res.-TSE 23.546/2019.
P.R.Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais –SICO, em observância ao art. 60, §5º, da Resolução TSE TSE 23.546/2017 e comunique
aos órgãos partidários superiores.
Itaporanga D’Ajuda (SE), na data de assinatura
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
PROCESSO 0600012-66.2020.6.25.0031
JUSTIÇA ELEITORAL 031ª ZONA ELEITORAL DE ITAPORANGA D'AJUDA SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600012-66.2020.6.25.0031 / 031ª ZONA ELEITORAL DE
ITAPORANGA D'AJUDA SE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA EM ITAPORANGA
D'AJUDA, ANTONIO FRANCISCO SOBRAL GARCEZ JUNIOR, JOSE SOBRAL GARCEZ
Advogado do(a) REQUERENTE: TACITO DANILO SIQUEIRA SILVA - SE13197
SENTENÇA
I. SÍNTESE
Vistos, etc. Cuidam os autos de prestação de contas do partido em epígrafe referente ao exercício financeiro
2017, processada nos termos do art. 45 da Res.-TSE 23.604/2019.
Publicação de Edital no DJE (ID 1962393): transcorreu do prazo in albis (ID 2266411).
Unidade Técnica ( ID 2266411): não se verificou até a data da pesquisa o recebimento de recurso de fundo
público.
Parecer do Ministério Público Eleitoral (ID 2395606): passou em branco (ID 2846528) Após, vieram conclusos.
Decido.
A. A AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
Em regra, e historicamente, sobretudo àluz das resoluções que disciplinavam as prestações de contas ordinária
(Res.-TSE 21.432/2004 e Res.-TSE 23.461/2014) era de rigor a exigência de conta aberta e ativa em
estabelecimento bancário para as agremiações municipais . No entanto, já se observava mudança do
entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, ao admitir a mitigação dessa obrigatoriedade, sobretudo, “quando
a falha não impede o controle das contas pela Justiça Eleitoral, em razão da ausência de movimentação financeira
–inexistência de arrecadação de recursos e realização de despesas ”. As Cortes Eleitorais dos Estados passaram
a trilhar o mesmo caminho .
Com a edição da Lei 13.165/2015 operou-se mudança na redação da Lei 9.906/1995, aduzida nos seguintes
termos,
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas àJustiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis àReceita Federal do
Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período.
Observa-se então, um abrandamento no rigor da análise feita na contabilidade dos diretórios municipais. A Res.TSE 23.546/2017 ainda assinala que a obrigatoriedade da abertura de conta bancária se restringe às hipóteses
em que o partido político tenha movimentado recursos financeiro . Tal mitigação encontra já ressonância na
jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe,
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2015. ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. DESNECESSIADADE DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. De acordo com o §1º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.464/2015,
somente se exige a abertura de conta bancária àqueles partidos que, direta ou indiretamente, recebam recursos
financeiros. (...)3. Aprovação das contas, diante da inexigibilidade de abertura de conta bancária. (TRE-SE,
Acórdão 488/2017, RE 61-34, rel. Juíza DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO, j. 14.11.2017)
Os Tribunais têm decidido que “o cumprimento desse encargo remanesce inalterado apenas em relação aos
diretórios estaduais ”.
B. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
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Do exame dos autos, verifica-se que todos os pressupostos exigidos pelo art. 45 da Resolução TSE 23.546/2017,
e atinente às hipóteses de apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, foram
cumpridos. Após a expedição do edital, não houve impugnação àprestação de contas, nem se observou a emissão
de recibo de doação , a transferência de recursos do Fundo Partidário por órgãos partidários estadual e nacional,
ou qualquer extrato bancário encaminhado por instituição financeira.
A pesquisa feita pela Unidade Técnica nas informações colhidas pela Justiça Eleitoral constata que não há notícia
de recebimento de recursos do Fundo Partidário (ID 2266411). Essa verba, dada sua natureza pública, exige
maior vigilância quanto ao seu repasse e aplicação. O surgimento de qualquer indício de irregularidade relativa
àmovimentação financeira, recebimento de recursos de fontes vedadas, utilização de recursos provenientes do
Fundo Partidário e a realização pode ser apurada, sem que o julgamento da presente prestação de contas sirva
como óbice para tanto. (arts. 71 e 71, Res.-TSE 23.604/2019)
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, ausente impugnação e havendo manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público
Eleitoral, DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo partido em epigrafe,
considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as respectivas contas.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado,
arquive-se, com as devidas anotações no SICO.
Itaporanga d'Ajuda (SE), na data de assinatura
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juiz Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600136-45.2020.6.25.0000
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600136-45.2020.6.25.0000 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
RESPONSÁVEL: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - SE6768000-A
REQUERIDO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PTB EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
Os presentes autos foram autuados como Petição Cível no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, objetivando
à exclusão de filiação partidária, tendo como parte interessada Manoel Messias dos Santos Filho.
Quando da distribuição dos autos foi certificada a impossibilidade de retificação da autuação em razão da
inexistência da classe Filiação Partidária no âmbito do Tribunal.
Em decisão proferida pela relatora Des. Iolanda Santos Guimarães, foi deliberado que a questão envolve filiação
partidária devendo ser proposta no Juízo Eleitoral de inscrição do peticionante e, dada a incompetência do
Tribunal, determinou a remessa destes autos à34ª Zona Eleitoral.
Recebido os autos, o Cartório Eleitoral certificou a existência de outro processo eletrônico (ID 2613200), em
trâmite nesta Zona Eleitoral, tombado sob o n.º 0600055-91.2020.6.25.0034, tendo por objeto também o pedido de
exclusão de filiação partidária de Manoel Messias dos Santos Filho (ID 2707310).
Éo relatório. Decido.
Dos autos constata-se que fora autuado como Petição Cível no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, a
documentação anexada aos autos do Processo Judicial Eletrônico n.º 0600136-45.2020.6.25.0034, tendo como
parte Manoel Messias dos Santos Filho e com pedido para exclusão de filiação partidária.
Ocorre que já havia o processo Filiação Partidária, registrado sob o n.º 0600055-91.2020.6.25.0034 (autuado em
15/06/2020) em trâmite nesta Zona Eleitoral, tendo como autor Manoel Messias dos Santos Filho e por objeto
também o pedido de exclusão de vínculo partidário.
O registro dos autos eletrônicos de n.º 0600055-91.2020.6.25.0034 resultou na ocorrência de dois processos com
mesmas partes, mesmo objeto e idêntica causa de pedir.
Diante disso, como existem dois processos relacionados a pedido de exclusão de filiação partidária da mesma
parte, mister se faz a declaração da extinção de um dos feitos, na forma das disposições do Código de Processo
Civil, avocado a este em consonância com o estabelecido na Resolução nº 23.478/2016, do TSE, quando fixa, no
parágrafo único do art. 2º, que “A aplicação das regras do Novo Código de Processo Civil tem caráter supletivo e
subsidiário em relação aos feitos que tramitam na Justiça eleitoral[...]”
Neste diapasão, o Código de Processo Civil, em seu art. 337, §3º, trata a situação versada como “litispendência”,
descrevendo a ocorrência desse instituto quando ocorre a repetição [grifei] de “ação que está em curso”. Ainda
assevera o art. 485 do mesmo diploma legal que em situações dessa natureza “o juiz não resolverá o mérito”.
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No caso em apreço, as ações aqui analisadas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido, impondo-se a extinção, sem resolução do mérito, deste feito mais recente e que repete o pedido de
exclusão de filiação partidária preexistente nesta Zona Eleitoral.
Ante o exposto, extingo o presente feito sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485 c/c com o art.
316, do CPC.
Vista ao MPE para ciência.
Tudo cumprido e certificado, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Nossa Senhora do Socorro (SE), 21 de julho de 2020.
Jose Adailton dos Santos Alves
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600062-83.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600062-83.2020.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA
DO SOCORRO RESPONSÁVEL: MARIA DA CONCEICAO DOS ANJOS, THIAGO SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173000-A
DESPACHO
Considerando o teor da certidão ID 2742276 e documentos a ela anexados;
Considerando que, o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo físico PC 4652.2018.6.25.0034 declara a inadimplência do Partido Social Democrático - PSD (Comissão provisória/Diretório
Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE), chamo o feito a ordem e torno sem efeito a sentença ID 2650585, ao
tempo em que determino o que segue:
1 - Com esteio no art.104, §1º do CPC, intime-se o advogado constituído nos autos para que, no prazo de 15
(quinze) dias, apresente instrumento de procuração, sob pena de extinção do feito;
2 - Intime-se o partido em questão, por meio de seu representante legal, para que, no prazo de 5 (cinco) emende a
inicial, fazendo constar o pedido de regularização da situação de inadimplência do Partido Social Democrático –
PSD (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE), referente ao exercício financeiro
2017, nos termos do art. 58 da Resolução TSE n.º 23.604/2019.
Inicial emendada, atualizem a autuação, expeçam expedientes aos diretórios nacional e estadual comunicando a
cessação da inadimplência e deem andamento aos autos seguindo o ritual previsto na Resolução em tela.
Nossa Senhora do Socorro, 22 de julho de 2020.
Jose Adailton Santos Alves
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600066-23.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600066-23.2020.6.25.0034
/ 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA DE JESUS SANTOS - SE13244
DESPACHO R.h
Trata-se de requerimento para a conferência das assinaturas de apoiadores para a criação do partido Aliança pelo
Brasil, nos termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Inicialmente, cumpre registrar que o requerimento não foi firmado pela pessoa responsável por seu
encaminhamento aos Cartórios Eleitorais em Sergipe, conforme certidão ID 2732279, também não foi juntada
procuração outorgada pela representante àadvogada subscritora.
Ademais, as vias originais das listas ou fichas individuais devem permanecer sob a guarda do juízo eleitoral até
seu julgamento (art. 14, §3º da supracitada resolução).
Dito isto, determino:
1 - A Intimação do patrono, via DJE, para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, instrumento de procuração
outorgado pelo responsável pela apresentação do apoiamento aos Cartórios Eleitorais em Sergipe; ou que o
requerimento seja formulado diretamente pelo aludido representante;
2- Cumprida a determinação supra, publique-se edital para que qualquer interessado possa apresentar
impugnação, em petição fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação, nos termos do art. 22
da Resolução TSE n.º 23.571/2018;
3 - Decorrido o prazo sem impugnação, e considerando a suspensão do atendimento presencial ao público no
âmbito da Justiça Eleitoral de Sergipe, em razão da Pandemia causada pela COVID-19, proceda-se a conferência
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e validação das assinaturas das fichas juntadas aos autos, atualizando o Sistema de Apoiamento a Partidos em
Formação –SAPF e certificando nos autos.
4 - Impugnada a lista ou fichas individuais, volvam-me conclusos os presentes autos.
5 - Decorrido o prazo, sem que a parte cumpra o que foi aqui determinado, certifiquem e arquivem os presentes
autos.
Nossa Senhora do Socorro, datado eletronicamente.
Jose Adailton Santos Alves
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600062-83.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600062-83.2020.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA
DO SOCORRO RESPONSÁVEL: MARIA DA CONCEICAO DOS ANJOS, THIAGO SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173000-A
DESPACHO
Considerando o teor da certidão ID 2742276 e documentos a ela anexados;
Considerando que, o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo físico PC 4652.2018.6.25.0034 declara a inadimplência do Partido Social Democrático - PSD (Comissão provisória/Diretório
Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE), chamo o feito a ordem e torno sem efeito a sentença ID 2650585, ao
tempo em que determino o que segue:
1 - Com esteio no art.104, §1º do CPC, intime-se o advogado constituído nos autos para que, no prazo de 15
(quinze) dias, apresente instrumento de procuração, sob pena de extinção do feito;
2 - Intime-se o partido em questão, por meio de seu representante legal, para que, no prazo de 5 (cinco) emende a
inicial, fazendo constar o pedido de regularização da situação de inadimplência do Partido Social Democrático –
PSD (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE), referente ao exercício financeiro
2017, nos termos do art. 58 da Resolução TSE n.º 23.604/2019.
Inicial emendada, atualizem a autuação, expeçam expedientes aos diretórios nacional e estadual comunicando a
cessação da inadimplência e deem andamento aos autos seguindo o ritual previsto na Resolução em tela.
Nossa Senhora do Socorro, 22 de julho de 2020.
Jose Adailton Santos Alves
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600005-65.2020.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600005-65.2020.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO SE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL/DIR.MUN.NSA DO SOCORRO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO - SE2725
SENTENÇA
Vistos etc.
Os presentes autos foram autuados como Prestação de Contas, referente ao Exercício Financeiro 2013, tendo
como parte interessado o Partido Social Liberal –PSL (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora
do Socorro/SE).
O Cartório Eleitoral certificou a existência de outro processo eletrônico em trâmite nesta Zona Eleitoral, tombado
sob o n.º 0600004-80.6.25.0034, tendo por objeto também a apresentação das contas da agremiação partidária
em pauta, referente ao exercício financeiro de 2013, conforme certidões ID 1429785 e 2657244.
Éo relatório. Decido.
Dos autos constata-se que fora autuado como Prestação de Contas, a documentação anexada aos autos do
Processo Judicial Eletrônico n.º 0600005-65.2020.6.25.0034, por parte do Partido Social Liberal –PSL (Comissão
Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE), em relação ao exercício financeiro de 2014. No
entanto, após análise, foi constatado pela Unidade Cartorária que o objeto dos autos era a prestação de contas do
exercício financeiro 2013, consoante documento que acompanha àinicial (ID 331435).
Ocorre que, no mesmo dia, em 03/02/02020, foi autuado outro processo de Prestação de Contas, registrado sob o
n.º 0600004-80.2020.6.25.0034 em trâmite nesta Zona Eleitoral, tendo como parte interessada o Partido Social
Liberal –PSL (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro) e por objeto também a
prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013. Ressalto que, como tratava-se de regularização de
contas anteriormente julgadas não prestadas, foi determinado, por este Juízo, a revisão da autuação para a classe
Petição Cível.
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O tombamento destes autos eletrônicos de n.º 0600005-65.2020.6.25.0034 resultou na ocorrência de dois
processos com mesmas partes, mesmo objeto e idêntica causa de pedir.
Diante disso, como existem dois processos relacionados àregularização das contas de um mesmo órgão partidário
e referente ao mesmo exercício financeiro, 2013, mister se faz a declaração da extinção de um dos feitos, na
forma das disposições do Código de Processo Civil, avocado a este em consonância com o estabelecido na
Resolução nº 23.478/2016, do TSE, quando fixa, no parágrafo único do art. 2º, que “A aplicação das regras do
Novo Código de Processo Civil tem caráter supletivo e subsidiário em relação aos feitos que tramitam na Justiça
eleitoral[...]”
Neste diapasão, o Código de Processo Civil, em seu art. 337, §3º, trata a situação versada como “litispendência”,
descrevendo a ocorrência desse instituto quando ocorre a repetição[grifei] de “ação que está em curso". Ainda
assevera o art. 485 do mesmo diploma legal que em situações dessa natureza “o juiz não resolverá o mérito”.
No caso em apreço, as ações aqui analisadas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido, impondo-se a extinção, sem resolução do mérito, deste feito que repete a ação de prestação de contas
preexistente e encontra-se com andamento mais lento.
Ante o exposto, extingo o presente feito sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485 c/c com o art.
316, do CPC.
Vista ao MPE para ciência.
Tudo cumprido e certificado, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Nossa Senhora do Socorro (SE), 21 de julho de 2020.
Jose Adailton dos Santos Alves
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0601046-43.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601046-43.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
INTERESSADO(S): PARTIDO VERDE - PV (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
Advogado do(a) INTERESSADO(S): LUCAS DANILLO FONTES DOS SANTOS - OAB/SE 9355
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. PERSISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADES
NÃO COMPROMETEDORAS DA LISURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS, COM RESSALVAS.
1. Considerando que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº 23.553/2017 foram
apresentadas corretamente e que as impropriedades remanescentes não comprometem o conjunto da prestação
de contas, impõe-se a aprovação das contas, com ressalvas.
2. Aprovação, com ressalvas, das contas de campanha do promovente.
PROCESSO 0601044-73.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601044-73.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): EDIVALDO DOS SANTOS
INTERESSADO(S): PARTIDO NOVO - NOVO (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
Advogados do(a) INTERESSADO(S): RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - OAB/DF 52820, BARBARA
MENDES LOBO AMARAL - OAB/DF 21375, MARILDA DE PAULA SILVEIRA - OAB/MG 90211, FLAVIO
HENRIQUE UNES PEREIRA - OAB/DF 31442, THIAGO ESTEVES BARBOSA - OAB/DF 49955
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 30/07/2020
EMENTA:
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ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. RELATÓRIO FINANCEIRO.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. FALHA FORMAL. IMPROPRIEDADE QUE NÃO
COMPROMETE A LISURA DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Da análise das contas, tem-se que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº
23.553/2017 foram apresentadas corretamente e a intempestividade na entrega de relatório financeiro não foi
capaz de macular a regularidade das contas apresentadas e não comprometeu o conjunto da análise das contas
da agremiação partidária.
2. Contas aprovadas com ressalva.
PROCESSO 0600072-75.2020.6.25.0019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600072-75.2020.6.25.0019
ORIGEM: Amparo de São Francisco - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): DAMILLYS ANDRADE GUIMARAES
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
EMENTA:
RECURSO. ALISTAMENTO ELEITORAL. DOMICÍLIO. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE
ORIGEM.
ALISTAMENTO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
ADVOGADO.
CONSTITUIÇÃO.
DESNECESSIDADE. RESIDÊNCIA DO CÔNJUGE NO ENDEREÇO INDICADO. COMPROVAÇÃO. VÍNCULO
FAMILIAR IDÔNEO PARA CARACTERIZAR 0 DOMICÍLIO ELEITORAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
1. O alistamento eleitoral lato sensu constitui-se em procedimento eminentemente administrativo, e, sendo assim,
dispensa a exigência de representação em juízo por advogado devidamente habilitado. Precedentes.
2. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante apresentação de documentos que atestem a residência
do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar, afetivo ou comunitário com a localidade onde
deseja exercer o direito de voto.
3. Na espécie, a demonstração de que familiares do eleitor residem na localidade indicada tem aptidão para
demonstrar o vínculo familiar, impondo-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de transferência do
domicílio eleitoral.
4. Conhecimento e provimento do recurso.
PROCESSO 0600169-35.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600169-35.2020.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUÍZA RELATORA: SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
INTERESSADOS: (1) PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), (2) JONY
MARCOS DE SOUZA ARAUJO, (3) HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO e (4) REPUBLICANOS (DIR.
REGIONAL EM SERGIPE)
ADVOGADO DO INTERESSADO(1): MANOEL LUIZ DE ANDRADE - OAB/SE 2184
Advogado do(a) INTERESSADO(2):
Advogado do(a) INTERESSADO(3):
Advogado do(a) INTERESSADO(4):
ATO ORDINATÓRIO
Com
fundamento
no
art.
35,
§3º
da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019, a
Secretaria
Judiciária INTIMA OS INTERESSADOS, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE), JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO, HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
e REPUBLICANOS (DIR. REGIONAL EM SERGIPE), na pessoa do(as) seu(as) advogado(as), para, querendo, no
prazo de 20 (vinte) dias, complementar os dados, sanear as falhas e/ou manifestar-se acerca do Relatório/CheckList (Informação ID nº 3697918) da Unidade Técnica juntado aos autos do(a) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº
0600169-35.2020.6.25.0000, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser acessado através do serviço de consulta ao
PJe no endereço eletrônico https://pje.tre-se.jus.br:8443/pje-web/login.seam.
Aracaju(SE), em 31 de julho de 2020.
ACIR LEMOS PRATA JUNIOR
SEPRO II - COREP/SJD
PROCESSO 0600204-92.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
INSTRUÇÃO 0600204-92.2020.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
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JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
RESOLUÇÃO
DATA DO MOVIMENTO: 30/07/2020
EMENTA:
Fixa período de férias, afastamentos voluntários e prorrogação de biênio dos Juízes Eleitorais em face das
Eleições 2020, no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
PROCESSO 0600202-25.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
INSTRUÇÃO 0600202-25.2020.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
RESOLUÇÃO
DATA DO MOVIMENTO: 30/07/2020
EMENTA:
Institui o Código de Ética da Coordenadoria de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
PROCESSO 0600044-55.2020.6.25.0004
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600044-55.2020.6.25.0004
ORIGEM: Pedrinhas - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): EDISON PRADO VIANA
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
EMENTA:
RECURSO. TRANSFERÊNCIA ELEITORAL. DOMICÍLIO ELEITORAL. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE
ORIGEM. ELEITOR. ALISTAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ADVOGADO. CONSTITUIÇÃO.
DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO UNILATERAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INIDONEIDADE.
VÍNCULO PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADO. DOMICÍLIO ELEITORAL. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
1. O alistamento eleitoral lato sensu constitui-se em procedimento eminentemente administrativo, e, sendo assim,
dispensa a exigência de representação em juízo por advogado devidamente habilitado. Precedentes.
2. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante apresentação de documentos que atestem a residência
do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar, afetivo ou comunitário com a localidade onde
deseja exercer o direito de voto.
3. Na espécie, não demonstrada a existência de vínculo familiar do recorrente no município indicado, nem de
qualquer outra espécie de ligação, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o seu pedido de transferência
do domicílio eleitoral, nos termos da Res. TSE nº 21.538/03.
4. Recurso conhecido e improvido.
PROCESSO 0601568-70.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601568-70.2018.6.25.0000
ORIGEM: Itabaiana - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
AUTOR(ES): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): JAIRO SANTANA DA SILVA
Advogados do(a) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): GEORGEA MICHELE LARANJEIRA FAISLON HUGHES OAB/DF 38987, NADJA GLEIDE SA DAS NEVES - OAB/BA 45779, SIDNEY SA DAS NEVES - OAB/DF 33683
RÉU(S): TALYSSON BARBOSA COSTA, VALMIR DOS SANTOS COSTA, ROMERITO OLIVEIRA DA
TRINDADE, THIERISSON SANTOS COSTA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Advogados do(a) RÉU(S): AIDAM SANTOS SILVA - OAB/SE 0010423A, FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB/SE
3173000A
Advogado do(a) RÉU(S): ROMERITO OLIVEIRA DA TRINDADE - OAB/SE 6375
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS
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EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER. DEPUTADO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE MELHOR
ESCLARECIMENTO. RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
1. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e fundamentação vinculada, circunscrevendo-se
àanálise dos casos de omissão, obscuridade, contradição da decisão combatida ou, ainda, àeventual correção de
erro material (artigo 1.022, do CPC).
2. A contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração éa contradição interna, ou seja, aquela
que se verifica entre os próprios termos da decisão embargada, caracterizada pela existência de proposições
inconciliáveis entre si, e não entre o aresto e o entendimento da parte acerca da valoração da prova ou da
escorreita interpretação do direito. Precedentes.
3. A dedução de alegações estranhas ao universo dos pressupostos de embargabilidade evidencia o propósito de
rejulgamento do feito, pretensão incabível na via eleita.
4. Reconhecida a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, cabe
ao órgão julgador acolher os embargos para sanar os vícios apontados e aperfeiçoar o julgamento.
5. Na espécie, verificada a necessidade de melhor esclarecimento, quanto àdemonstração da gravidade das
condutas configuradoras do abuso de poder, impõe-se a admissão dos embargos, sem efeitos modificativos, para
facilitar a compreensão do ponto indicado e manter os demais termos do acórdão embargado, que confirmou a
cassação do mandato e a inelegibilidade impostas no primeiro acórdão.
6. Conhecimento e parcial acolhimento dos embargos, sem efeitos modificativos.
PROCESSO 0601002-24.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601002-24.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
Advogado do(a) INTERESSADO(S): FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB/SE 3173000A
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. APROVAÇÃO DAS
CONTAS. 1. Constatada a correta apresentação das peças contábeis obrigatórias, exigidas pela Resolução TSE
nº 23.553/2017, e verificado o cumprimento dos parâmetros legais, a prestação de contas merece ser aprovada. 2.
Aprovação das contas do promovente.
PROCESSO 0600200-55.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
INSTRUÇÃO 0600200-55.2020.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
RESOLUÇÃO
DATA DO MOVIMENTO: 30/07/2020
EMENTA:
Institui o Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
PROCESSO 0600185-86.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600185-86.2020.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUÍZA RELATORA: SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
INTERESSADO: (1) AVANTE - AVANTE (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), (2) CLOVIS SILVEIRA, (3) WANDERSON
DOS SANTOS PAIXAO, (4) VALDIR DOS SANTOS e (5) VALDIR DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO DO INTERESSADO(1): ANTONIO FERNANDO PINHEIRO NORONHA JUNIOR - OAB/SE 3506
ADVOGADO DOINTERESSADO(2):
ADVOGADO DO INTERESSADO(3):
ADVOGADO DO INTERESSADO(4):
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ADVOGADO DO INTERESSADO(5):
ATO ORDINATÓRIO
Com
fundamento
no
art.
35,
§3º
da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019, a
Secretaria
Judiciária INTIMA OS INTERESSADOS (AVANTE - AVANTE (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), CLOVIS SILVEIRA,
WANDERSON DOS SANTOS PAIXAO, VALDIR DOS SANTOS e VALDIR DOS SANTOS JUNIOR), na pessoa
do(as) seu(as) advogado(as), para, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar os dados, sanear as
falhas e/ou manifestar-se acerca do Relatório/Check-List (Informação ID nº 3701218) da Unidade Técnica juntado
aos autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600185-86.2020.6.25.0000, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser
acessado através do serviço de consulta ao PJe no endereço eletrônico https://pje.tre-se.jus.br:8443/pjeweb/login.seam.
Aracaju(SE), em 31 de julho de 2020.
ACIR LEMOS PRATA JUNIOR
SEPRO II - COREP/SJD
PROCESSO 0600189-26.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600189-26.2020.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUÍZA RELATORA: SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
INTERESSADOS: (1) PARTIDO PROGRESSISTA - PP (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), (2) ANTONIO FERNANDO
PEREIRA DE CARVALHO e (3) CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO
ADVOGADO DO INTERESSADO (1): JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES - OAB/SE 3131
ADVOGADO DO INTERESSADO (2):
ADVOGADO DO INTERESSADO (3):
ATO ORDINATÓRIO
Com
fundamento
no
art.
35,
§3º
da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019, a
Secretaria
Judiciária INTIMA os INTERESSADOS (PARTIDO PROGRESSISTA - PP (DIRETÓRIO REGIONAL/SE),
ANTONIO FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO e CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO), na pessoa
do(as) seu(as) advogado(as), para, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar os dados, sanear as
falhas e/ou manifestar-se acerca do Relatório/Check-List (Informação ID nº 3698818) da Unidade Técnica juntado
aos autos do(a) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600189-26.2020.6.25.0000, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser
acessado através do serviço de consulta ao PJe no endereço eletrônico https://pje.tre-se.jus.br:8443/pjeweb/login.seam.
Aracaju(SE), em 31 de julho de 2020.
ACIR LEMOS PRATA JUNIOR
SEPRO II - COREP/SJD
PROCESSO 0600051-47.2020.6.25.0004
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600051-47.2020.6.25.0004
ORIGEM: Pedrinhas - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): MATEUS GABRIEL DOS SANTOS
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
EMENTA:
RECURSO. ALISTAMENTO ELEITORAL. DOMICÍLIO. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE
ORIGEM. ELEITOR. ALISTAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ADVOGADO. CONSTITUIÇÃO.
DESNECESSIDADE. RESIDÊNCIA DA GENITORA NO ENDEREÇO INDICADO. COMPROVAÇÃO. VÍNCULO
FAMILIAR IDÔNEO PARA CARACTERIZAR 0 DOMICILIO ELEITORAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
1. O alistamento eleitoral lato sensu constitui-se em procedimento eminentemente administrativo, e, sendo assim,
dispensa a exigência de representação em juízo por advogado devidamente habilitado. Precedentes.
2. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante apresentação de documentos que atestem a residência
do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar, afetivo ou comunitário com a localidade onde
deseja exercer o direito de voto.
3. Na espécie, a demonstração de que familiares do eleitor residem na localidade indicada tem aptidão para
demonstrar o vínculo familiar, impondo-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de transferência do
domicílio eleitoral.
4. Conhecimento e provimento do recurso.
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PROCESSO 0600009-98.2020.6.25.0003
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600009-98.2020.6.25.0003
ORIGEM: Cedro de São João - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): LEONARDO ZIDANY ARAUJO ROCHA
Advogado do(a) RECORRENTE(S): WESLEY ARAUJO CARDOSO - OAB/SE 5509000A
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
EMENTA:
RECURSO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO ELEITOR NA LISTA DE
FILIADOS. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. CONDIÇÃO DE FILIADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESÍDIA OU MÁ-FÉ DO PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos termos da súmula nº 20 do TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".
2. Na espécie, não apresentado nenhum documento comprobatório da filiação partidária nem demonstrada a
alegada desídia do partido, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão do
nome do eleitor no rol de filiados àagremiação pretendida.
3. Recurso conhecido e improvido.
PROCESSO 0600068-53.2020.6.25.0014
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600068-53.2020.6.25.0014
ORIGEM: General Maynard - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
RECORRENTE(S): DAVI ALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RECORRENTE(S): ALESSANDRO SANTANA CALAZANS DE SOUZA - OAB/SE 0005704A
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
EMENTA:
RECURSO. ALISTAMENTO ELEITORAL. DOMICÍLIO. TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE
ORIGEM. VÍNCULO FAMILIAR. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
1. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante apresentação de documentos que atestem a residência
do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar, afetivo ou comunitário com a localidade onde
deseja exercer o direito de voto.
2. Na espécie, a demonstração da existência de vínculo familiar na localidade pretendida impõe a reforma da
decisão que indeferiu o pedido de transferência do domicílio eleitoral.
3. Conhecimento e provimento do recurso.
PROCESSO 0600203-10.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600203-10.2020.6.25.0000
ORIGEM: Boquim - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE BOQUIM SE
SERVIDOR(ES): FLAVIA THAIS ANDRADE COSTA
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES)
DATA DO MOVIMENTO: 30/07/2020
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. REQUISIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. OFICIAL
ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.523/2017. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO.
COMPATIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ELEITORAL. QUANTIDADE DE
ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE. CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS.
DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição da
servidora.
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PROCESSO 0600052-32.2020.6.25.0004
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
RECURSO ELEITORAL 0600052-32.2020.6.25.0004
ORIGEM: Pedrinhas - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): EDIVALDO DOS SANTOS
RECORRENTE(S): MONICA FERREIRA SANTOS OLIVEIRA
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DATA DO MOVIMENTO: 30/07/2020
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA ELEITORAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ALISTAMENTO/TRANSFERÊNCIA. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ELEITORAL. MÉRITO: DOMICÍLIO ELEITORAL. VINCULAÇÃO FAMILIAR. MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS IDÔNEOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
1. Em que pese não ter a insurgente constituído advogado para representá-la nos presentes autos, tal fato não
impede o conhecimento do recurso, pois o requerimento de alistamento/transferência eleitoral éprocessado no
âmbito administrativo desta Justiça Especializada, sendo formalizado pelo próprio eleitor.
2. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante um ou mais documentos dos quais se infira ser o eleitor
residente ou ter vínculo profissional, patrimonial ou comunitário no município a abonar a residência exigida (art. 65,
caput, da Res. TSE nº 21.538/2003).
3. Tendo a eleitora comprovado por meio de documento idôneo que possui vínculo familiar no município indicado
como domicílio eleitoral, impõe-se seja reformada a decisão de primeiro grau que indeferiu o requerimento de
transferência eleitoral.
4. Recurso conhecido e provido.
PROCESSO 0601037-81.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601037-81.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
DESEMBARGADORA RELATOR(a): IOLANDA SANTOS GUIMARAES
INTERESSADO(S): SOLIDARIEDADE (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
Advogados do(a) INTERESSADO(S): GUILHERME NEHLS PINHEIRO - OAB/SE 9716, LIEGE ALMEIDA
RIBEIRO - OAB/SE 8317, MARYANNA PORTO DE CARVALHO BRAGA - OAB/SE 8597, CRISTIANO CESAR
BRAGA DE ARAGAO CABRAL - OAB/SE 2576
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. PERSISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADE NÃO
COMPROMETEDORA DA LISURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS, COM RESSALVA.
1. Considerando que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº 23.553/2017 foram
apresentadas corretamente e que a impropriedade remanescente não compromete o conjunto da prestação de
contas, impõe-se a aprovação das contas, com ressalva.
2. Aprovação, com ressalva, das contas de campanha do promovente.
PROCESSO 0601039-51.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601039-51.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): EDIVALDO DOS SANTOS
INTERESSADO(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
Advogados do(a) INTERESSADO(S): CRISTIANO MIRANDA PRADO - OAB/SE 5794, MARCIO MACEDO
CONRADO - OAB/SE 3806
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 30/07/2020
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. FALHA FORMAL. IMPROPRIEDADE QUE NÃO
COMPROMETE A LISURA DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
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1. Da análise das contas, tem-se que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº
23.553/2017 foram apresentadas corretamente e a intempestividade na apresentação da prestação de contas final
não foi capaz de macular a regularidade das contas apresentadas e não comprometeu o conjunto da análise das
contas da agremiação partidária.
2. Contas aprovadas com ressalva.
PROCESSO 0601123-52.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601123-52.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): EDIVALDO DOS SANTOS
INTERESSADO(S): JOSE HELENO DA SILVA
Advogado do(a) INTERESSADO(S): MANOEL LUIZ DE ANDRADE - OAB/SE 2184
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, e por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO
DATA DO MOVIMENTO: 30/07/2020
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ELEIÇÕES 2018. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NO JULGADO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Para o manejo dos embargos declaratórios exige-se a presença, no bojo da decisão fustigada, de um dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração não se prestam àpromoção de novo julgamento da causa. Precedentes.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, revela-se necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada, situação não observada no caso sob análise.
4. Não demonstrada a ocorrência dos vícios apontados pelo insurgente, impõe-se a manutenção da decisão que
desaprovou as contas de campanha do candidato.
5. Embargos conhecidos e não acolhidos.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO ACÓRDÃO/TRE-SE. MULTA POR EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO IMEDIATO. ARTIGO 8º, CAPUT, DA RESOLUÇÃO TSE 23.553/2017.
DECISÃO AGRAVADA ALINHADA ÀRESOLUÇÃO NORMATIVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 8º, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017 não exige o trânsito em julgado da decisão para que o
candidato recolha a multa imposta por ter excedido o limite de gasto previsto para a campanha eleitoral. Aliás, a
Resolução TSE nº 23.553/2017 quando pretende que se aguarde o trânsito em julgado, consigna expressamente
nos seus dispositivos tal obrigatoriedade.
2. Agravo conhecido e desprovido.
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ANEXOS
ANEXO DA INSTRUÇÃO PJE 0600200-55.2020.6.25.0000
RESOLUÇÃO N. 16/2020
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe – TRE/SE
Institui o Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO as atribuições conferidas ao Sistema de Controle Interno pelos artigos 70 e 74 da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO a Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (International Professional Practices
Framework – IPPF), promulgada pelo The Institute of Internal Auditors – IIA;
CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções 308 e 309/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO, especificamente, o comando disposto no artigo 77 da Resolução 309/2020, do Conselho
Nacional de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
TÍTULO I
DA MISSÃO E DOS CONCEITOS
Art. 2° É missão da Coordenadoria de Auditoria Interna aumentar e proteger o valor organizacional, prestando
serviços independentes e objetivos exclusivamente de auditoria interna (avaliação e consultoria) que contemplem,
pelo menos, a melhoria da eficácia, eficiência, efetividade e economicidade dos processos de gerenciamento de
riscos, de controles internos, de integridade, de governança e de gestão, de forma a auxiliar a gestão a atingir os
objetivos organizacionais e a boa e regular utilização dos recursos públicos sob a guarda do TRE.
Art. 3° Para os fins deste normativo considera-se:
I – Auditoria Interna: atividade independente e objetiva que consiste na prestação de serviços de avaliação
(assurance) e de consultoria (advisory), que tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma
organização. A auditoria deve auxiliar a organização no alcance dos objetivos estratégicos, adotando uma
abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e a melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento
de riscos, de controle e de governança corporativa.
II – Avaliação (assurance): exame objetivo da evidência obtida pelo auditor interno com o propósito de fornecer
opiniões ou conclusões independentes a respeito de operações, funções, projetos, sistemas, controles internos
administrativos e processos, inclusive os de governança e de gerenciamento de riscos.
III – Consultoria (advisory): atividade de aconselhamento, assessoria, treinamento e serviços relacionados, cuja
natureza, prazo e escopo são acordados com o solicitante, devendo abordar assuntos estratégicos da gestão com
vistas a adicionar valor e aperfeiçoar processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles
internos administrativos sem que o auditor interno pratique nenhuma atividade que se configure como ato de
gestão.
IV – Linhas de Defesa: modelo de gerenciamento de riscos fomentado internacionalmente, que consiste na
atuação coordenada de três camadas do órgão, com as seguintes responsabilidades e funções:
a) 1ª Linha de Defesa: contempla os controles primários, que devem ser instituídos e mantidos pelos gestores
responsáveis pela implementação das políticas públicas durante a execução de atividades e tarefas, no âmbito de
seus macroprocessos finalísticos e de apoio, e é responsável por:
a.1) instituir, implementar e manter controles internos adequados e eficientes;
a.2) implementar ações corretivas para resolver deficiências em processos e controles internos;
a.3) identificar, mensurar, avaliar e mitigar riscos;
a.4) dimensionar e desenvolver os controles internos na medida requerida pelos riscos, em conformidade com a
natureza, a complexidade, a estrutura e a missão da organização;
a.5) guiar o desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos internos destinados a garantir que
as atividades sejam realizadas de acordo com as metas e os objetivos da organização.
b) 2ª Linha de Defesa: contempla os controles situados ao nível da gestão e objetivam assegurar que as
atividades realizadas pela 1ª linha de defesa sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada, tendo como
principais responsabilidades:
b.1) intervenção na 1ª linha de defesa para modificação dos controles internos estabelecidos;
b.2) estabelecimento de diversas funções de gerenciamento de risco e conformidade para ajudar a desenvolver
e/ou monitorar os controles da 1ª linha de defesa.
c) 3ª Linha de Defesa: representada pela atividade de auditoria interna, é responsável por avaliar as atividades da
1ª e 2ª linhas de defesa no que tange à eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos controles
internos, mediante a prestação de serviços de avaliação e de consultoria com base nos pressupostos de
autonomia técnica e de objetividade.
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V – Auditor interno: servidor lotado, ainda que provisoriamente, na Coordenadoria de Auditoria Interna e suas
Seções, que desempenhe atividades de avaliação e/ou consultoria.
TÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA
Art. 4° A Coordenadoria de Auditoria Interna do TRE:
I – atua na 3ª linha de defesa;
II – exerce exclusivamente atividade de avaliação e de consultoria;
III – atua de forma a agregar valor, melhorar as operações e auxiliar a alcançar seus objetivos.
Art. 5° A Coordenadoria de Auditoria Interna deverá utilizar todos os recursos tecnológicos disponíveis visando a
eliminar, na medida do possível, a impressão de documentos e o trâmite de papéis.
§ 1º As auditorias deverão ser conduzidas, preferencialmente, em todas as etapas, desde o planejamento até o
monitoramento, por meio de sistemas informatizados.
§ 2º A infraestrutura tecnológica será organizada e mantida com o foco na celeridade processual, na maior
segurança de dados, na acessibilidade compartilhada, simultânea e remota, e na melhoria da gestão.
Art. 6º Em função das suas atribuições precípuas é vedado à Coordenadoria de Auditoria Interna exercer
atividades típicas de gestão, não sendo permitida sua participação no curso regular dos processos administrativos
ou a realização de práticas que configurem atos de gestão.
Art. 7° A Coordenadoria de Auditoria Interna reportar-se-á:
I – funcionalmente, ao Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, mediante a apresentação de relatório anual
das atividades exercidas, observado o disposto no presente Estatuto;
II – administrativamente, à Presidência do Tribunal.
Art. 8° O reporte a que se refere o inciso I do artigo 7° tem como objetivo informar sobre a atuação da
Coordenadoria de Auditoria Interna, devendo consignar pelo menos:
I – o Plano Anual de Auditoria (PAA), elaborado, preferencialmente, seguindo a metodologia baseada em riscos;
II – o desempenho da Coordenadoria de Auditoria Interna em relação ao Plano Anual de Auditoria (PAA), devendo
evidenciar:
a) a relação entre o planejamento de auditoria e as auditorias efetivamente realizadas, devendo apontar o(s)
motivo(s) que eventualmente inviabilizou(aram) a execução da(s) auditoria(s);
b) as consultorias realizadas;
c) os principais resultados das avaliações realizadas.
III – a declaração de manutenção da independência durante a atividade de auditoria, avaliando se houve alguma
restrição ao acesso completo e livre a todo e qualquer documento, registro ou informação;
IV - recomendações não atendidas que representem riscos aos processos de governança, de gerenciamento de
riscos e de controles internos da Unidade auditada;
V – os principais riscos e fragilidades de controle do TRE, incluindo riscos de fraude e avaliação da governança
institucional.
§ 1º A Coordenadoria de Auditoria Interna deverá encaminhar o relatório anual das atividades desempenhadas no
exercício anterior ao Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe até o final do mês de julho de cada ano para
que o Órgão Colegiado delibere sobre a sua atuação.
§ 2º O relatório anual das atividades deverá ser divulgado na Internet, na página do TRE, até trinta dias após a
deliberação do Pleno.
Art. 9° O cargo em comissão do dirigente da unidade responsável pela Auditoria Interna do TRE deverá ser, no
mínimo, correspondente ao de nível CJ-3 ou equivalente, em observância ao artigo 6º da Resolução CNJ nº
308/2020.
§ 1º O dirigente da Unidade de Auditoria Interna será nomeado para mandato de dois anos, com possibilidade de
duas reconduções, mediante atos específicos.
§ 2º A destituição do dirigente da Unidade de Auditoria Interna, antes do prazo previsto no § 1º, somente se dará
após a aprovação do Pleno do TRE, facultada a oitiva prévia do dirigente.
§ 3º Após o exercício de três mandatos ininterruptos, é permitida a indicação para um novo mandato de dirigente
da Unidade de Auditoria Interna, desde que cumprido interstício mínimo de dois anos a contar do último dos
mandatos ininterruptos.
§ 4º O exercício do cargo em comissão de dirigente da Unidade de Auditoria Interna, em complementação ao
mandato anterior encerrado antes do prazo do mandato em virtude de destituição antecipada, não será computado
para fins do prazo previsto no § 1º.
§ 5º O prazo de que trata o § 1º começará a contar a partir do segundo ano de exercício da próxima Presidência
do TRE, considerada a data de publicação da Resolução CNJ nº 308/2020.
§ 6º A permanência do dirigente da Unidade de Auditoria Interna que estiver ocupando tal cargo no momento de
que trata o § 5º, para cumprir o mandato de que trata § 1º, deverá ser formalizada por ato específico.
Art. 10. É requisito para ocupação do cargo em comissão de Coordenador de Auditoria Interna ser servidor efetivo
da Justiça Eleitoral e possuir experiência de, no mínimo, dois anos, ininterruptos ou intercalados, em atividades de
auditoria.
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§ 1º O ocupante do cargo de Coordenador de Auditoria Interna deve possuir, preferencialmente:
a) certificação nas áreas de auditoria interna, de gestão de riscos ou de governança institucional ou capacitações
nessas áreas que totalizem 40 (quarenta) horas no período de 24 (vinte e quatro) meses anterior à nomeação;
b) experiência, concomitantemente, em avaliações e em consultorias.
§ 2° Para os fins do cômputo do prazo previsto no caput não são considerados períodos de lotação em unidade de
análise de prestação de contas eleitorais e/ou partidárias, bem como de setorial contábil, considerando que,
anteriormente, desenvolviam atividades que não são afetas àquelas típicas da Coordenadoria de Auditoria Interna.
Art. 11. É vedada a designação para o exercício do cargo de Coordenador de Auditoria Interna de servidor que
tenha sido, nos últimos cinco anos:
I – responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União;
II – punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao
patrimônio público;
III – condenado judicialmente em decisão com trânsito em julgado ou, na forma da lei, pela prática de improbidade
administrativa ou em sede de processo criminal.
Parágrafo único. Serão exonerados, sem necessidade da aprovação de que trata o § 2º do artigo 9º, os servidores
ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança que forem alcançados pelas hipóteses previstas
nesse artigo.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES, DAS COMPETÊNCIAS E DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS
Art. 12. As atribuições e competências da Coordenadoria de Auditoria Interna são as estabelecidas no
Regulamento da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
Art. 13. A Coordenadoria de Auditoria Interna deve adotar práticas profissionais de auditoria, aderindo, para tanto:
I – às orientações gerais dos órgãos de controle externo;
II – ao Código de Ética da Auditoria Interna;
III – aos Princípios Fundamentais para a Prática Profissional de Auditoria;
IV – às Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna, consubstanciadas nas declarações
do Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA-Brasil;
V – às boas práticas internacionais de auditoria;
VI – aos Guias Práticos editados por entidades de auditoria;
VII – às Declarações de Posicionamento exaradas por entidades de auditoria.
Parágrafo único. As adesões indicadas referem-se a padrões necessários à execução e à promoção de um amplo
espectro de atividades de auditoria e visam a estabelecer as bases para a avaliação do desempenho da auditoria
interna.
TÍTULO IV
DAS COMUNICAÇÕES E DO SIGILO
Art. 14. As comunicações sobre os trabalhos de auditoria devem contemplar todos os fatos materiais de
conhecimento do auditor que, caso não divulgados, possam distorcer as avaliações ou resultados da auditoria.
Art. 15. O auditor interno não deve divulgar informações relativas aos trabalhos desenvolvidos, em
desenvolvimento ou a serem realizados, não as repassando a terceiros sem prévia anuência da autoridade
competente.
Art. 16. É vedada a utilização de informações obtidas em decorrência dos trabalhos de auditoria em benefício de
interesses pessoais, de terceiros ou de qualquer outra forma que seja contrária à lei, em detrimento dos objetivos
da organização.
Art. 17. O Coordenador de Auditoria Interna, ao tomar conhecimento de fraudes ou outras ilegalidades, deverá
comunicar ao Tribunal de Contas da União, sem prejuízo das recomendações necessárias para sanar eventuais
irregularidades.
TÍTULO V
DOS IMPEDIMENTOS
Art. 18. Os auditores internos devem declarar impedimento nas situações que possam afetar o seu julgamento ou
o desempenho das suas atribuições, oferecendo risco para a objetividade dos trabalhos de auditoria.
Art. 19. Os servidores lotados na Coordenadoria de Auditoria Interna e suas Seções não poderão:
I – implementar controles internos e gerenciar a política de gestão de riscos;
II – participar diretamente na elaboração de normativos internos que estabeleçam atribuições e disciplinamento
das atividades operacionais das unidades orgânicas;
III – preparar registros ou atuar em outra atividade que possa prejudicar a atuação imparcial;
IV – ter responsabilidade ou autoridade operacional sobre atividade auditada ou exercer atividades próprias e
típicas de gestão, tais como:
a) atos que resultem em emissão de empenho, autorização de pagamento e suprimento ou dispêndio de recursos,
independentemente do valor atribuído;
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b) análise prévia de processo que objetive aprovação ou avaliação de estudos técnicos preliminares, projeto
básico, termo de referência e respectivos editais de licitação ou minutas de contratos, bem como de aditivos
contratuais, independentemente do valor atribuído;
c) formulação e implementação de políticas nas áreas de planejamento orçamentário e financeiro;
d) promoção ou participação na implantação de sistemas gerenciais não relacionados à área de auditoria;
e) participação em comissão de sindicância, de processo administrativo disciplinar, de conselhos com direito a
voto ou qualquer outra atuação que possa prejudicar a emissão de posicionamento da Coordenadoria de Auditoria
Interna ou do auditor;
f) atividades de assessoramento jurídico ou outra atuação que comprometa a independência da Coordenadoria de
Auditoria Interna ou do auditor;
g) atividades de setorial contábil;
h) atividades de contadoria judicial ou extrajudicial.
§ 1º O impedimento do inciso IV não implica na descontinuidade dos trabalhos por parte da Coordenadoria de
Auditoria Interna.
§ 2º O servidor que ingressar na Coordenadoria de Auditoria Interna não poderá, pelo período de doze meses,
atuar em procedimentos de auditoria relativos à área anteriormente ocupada.
§ 3º A participação dos auditores internos em atividades distintas das constantes deste Estatuto, mesmo que em
caráter excepcional, gera a providência do § 1º.
TÍTULO VI
DO ACESSO A DOCUMENTOS, REGISTROS E INFORMAÇÕES
Art. 20. É assegurado aos auditores internos, no desenvolvimento de atividades de auditoria (avaliação ou de
consultoria), acesso completo, livre e irrestrito a todo e qualquer documento, registro ou informação, em todo e
qualquer meio, suporte ou formato disponível, inclusive em banco de dados e sistemas eletrônicos de
processamentos de dados.
§ 1º Para o exercício das atribuições da auditoria interna, aos auditores é assegurado livre acesso às
dependências das Unidades do TRE.
§ 2º Os servidores de outras Unidades do TRE devem auxiliar a Coordenadoria de Auditoria Interna, sempre que
necessário, para que possa cumprir integralmente as competências, atribuições e responsabilidades a ela
conferidas.
§ 3º Em decorrência do acesso previsto no presente dispositivo, a Coordenadoria de Auditoria Interna poderá ser
requisitada pelo Presidente do TRE a apresentar prestação de contas acerca da confidencialidade e salvaguarda
de registros e informações obtidos.
§ 4º A Coordenadoria de Auditoria Interna, no desempenho de atividades de auditoria ou consultoria, poderá
requisitar aos titulares de quaisquer Unidades do TRE documentos, informações ou manifestações necessárias à
execução de seus trabalhos, fixando prazo razoável para atendimento.
TÍTULO VII
DA INDEPENDÊNCIA E OBJETIVIDADE
Art. 21. A Coordenadoria de Auditoria Interna permanecerá livre de quaisquer interferências ou influências na
seleção do tema, na determinação do escopo, na execução dos procedimentos, no julgamento profissional e no
reporte dos resultados, o que possibilitará a manutenção de avaliações e posicionamentos independentes e
objetivos.
Parágrafo único. A Coordenadoria de Auditoria Interna deverá ter corpo funcional que, coletivamente, assegure o
conhecimento, as habilidades e outras competências necessárias ao desempenho de suas responsabilidades.
TÍTULO VIII
DA RESPONSABILIDADE
Art. 22. A atuação da Coordenadoria de Auditoria Interna abrange o exame de atos, fatos e contratos
administrativos, incluindo a avaliação de sistemas, operações, programas ou projetos de interesse da atividade de
auditoria.
§ 1º O desempenho das atividades a que se refere o caput compreende, entre outros, os serviços descritos no
artigo 2°.
§ 2º O resultado das avaliações será reportado, enfatizando as exposições significativas a riscos, incluindo riscos
de fraude, questões de controle e governança, dentre outros assuntos necessários ou solicitados pelo Pleno do
TRE ou pelo seu Presidente.
§ 3º A atuação da Coordenadoria de Auditoria Interna deverá apoiar os órgãos de controle externo e o Conselho
Nacional de Justiça no exercício de sua missão institucional.
TÍTULO IX
DOS PLANOS DE AUDITORIA
Art. 23. Para fins de realização de auditorias, a Coordenadoria de Auditoria Interna deve estabelecer um Plano de
Auditoria de Longo Prazo (PALP), quadrienal, e um Plano Anual de Auditoria (PAA), preferencialmente baseado
em riscos, para determinar as prioridades da auditoria de forma consistente, com objetivos e metas institucionais.
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§ 1º Os planos previstos no caput devem ser submetidos à apreciação e à aprovação do Presidente do TRE, nos
seguintes prazos:
I – até 30 de novembro de cada quadriênio, no que se refere ao PALP;
II – até 30 de novembro de cada ano, no que se refere ao PAA.
§ 2º Os prazos previstos no § 1º podem ser objeto de prorrogação, mediante decisão fundamentada do
Coordenador de Auditoria Interna.
§ 3º O PALP e o PAA devem ser publicados na página do TRE na Internet até o 15º (décimo quinto) dia útil de
dezembro, observada a aprovação exigida no § 1º deste artigo.
Art. 24. Os planos de auditoria devem dimensionar a realização dos trabalhos de modo a priorizar a atuação
preventiva e atender aos padrões e diretrizes indicados pelo TRE.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, poderão ser realizadas auditorias (avaliações e consultorias) não
programadas, desde que justificadas à Presidência.
Art. 25. Ao considerar a aceitação de trabalhos de consultoria e a sua incorporação ao Plano Anual de Auditoria, o
Coordenador de Auditoria Interna deve avaliar:
I - se os resultados desses trabalhos contribuem para a melhoria aos processos de governança, de gerenciamento
de riscos e de controles da Unidade auditada;
II - se a quantidade de horas destinadas ao trabalho de consultoria se adequa à quantidade de horas planejadas
para as avaliações.
Art. 26. O Coordenador de Auditoria Interna deve zelar pela adequação e disponibilidade dos recursos necessários
(humanos, financeiros e tecnológicos) para o cumprimento do Plano de Auditoria Anual, devendo, se necessário,
submeter eventuais dificuldades à Alta Administração. Para isso, os recursos devem ser:
I - suficientes: em quantidade necessária para a execução dos trabalhos;
II - apropriados: que reúnam as competências, habilidades e conhecimentos técnicos requeridos pela auditoria;
III - eficazmente aplicados: utilizados de forma a atingir os objetivos do trabalho.
TÍTULO X
DAS AUDITORIAS (AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS)
Capítulo I
Das Avaliações
Art. 27. A avaliação constitui a atividade de auditoria que compreende as etapas de planejamento, execução,
comunicação dos resultados e monitoramento das recomendações ou determinações.
Art. 28. Antes da emissão do Relatório Final de Auditoria, a equipe de auditoria deverá elaborar Relatório
Preliminar de Auditoria com achados e recomendações, os quais devem ser, obrigatoriamente, discutidos com os
titulares das Unidades auditadas, a quem deve se assegurar, em tempo hábil, a oportunidade de apresentar
esclarecimentos adicionais ou justificativas a respeito dos atos e fatos administrativos sob sua responsabilidade.
Parágrafo único. A ausência de manifestação da Unidade auditada em relação ao relatório preliminar de auditoria,
no prazo fixado, não obstará a elaboração e o envio do relatório final de auditoria ao Presidente do TRE para
ciência e providências cabíveis.
Art. 29. A manifestação do titular da Unidade auditada em relação ao Relatório Preliminar de Auditoria deve:
I – explicitar, quando cabível, o cronograma para a finalização antecipada da ação corretiva que será tomada para
regularizar a pendência;
II – apresentar explicação em relação à ação corretiva que não poderá ser implementada.
§ 1º Quando a Unidade auditada não concordar com o achado preliminar, seu titular deverá apresentar elementos
que permitam nova compatibilização entre a situação encontrada e os critérios estabelecidos pela Coordenadoria
de Auditoria Interna.
§ 2º Na hipótese de discordância em relação ao critério utilizado pela Coordenadoria de Auditoria Interna, o titular
da Unidade deverá apresentar os motivos de fato e de direito da inadequação do critério.
§ 3º O Coordenador de Auditoria Interna deve fixar prazo não inferior a cinco dias úteis para que a Unidade
auditada apresente manifestação sobre o Relatório Preliminar de Auditoria.
Art. 30 Para cada avaliação realizada será elaborado um Relatório Final de Auditoria, que conterá os resultados
dos exames, baseados em documentos comprobatórios que expressem a exatidão do relatório e a precisão das
proposições.
§ 1º Ao formular recomendações e posteriormente monitorá-las, a Coordenadoria de Auditoria Interna deve
priorizar a correção dos problemas de natureza grave, que impliquem em risco de dano ao erário ou de
comprometimento direto das metas estratégicas definidas pela Unidade auditada.
§ 2º A Coordenadoria de Auditoria Interna deverá monitorar as recomendações constantes do relatório de
auditoria, considerando que a sua não implementação, no prazo indicado no relatório final de auditoria, implicará
na comunicação ao Presidente do TRE.
§ 3º As auditorias subsequentes verificarão se o titular da Unidade auditada adotou as providências necessárias à
implementação das recomendações consignadas nos relatórios finais de auditoria anteriores sobre o mesmo tema.
Capítulo II
Das Consultorias
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Art. 31. Consideram-se serviços de consultoria:
I – as atividades de assessoramento ou de aconselhamento prestadas em decorrência de solicitação específica
das Unidades, nos termos do artigo 3º, III, cuja natureza e escopo devem ser acordados previamente, sem que o
auditor interno assuma qualquer responsabilidade que seja da administração da Unidade consulente;
II – as atividades de treinamento e capacitação que se referem à disseminação de conhecimento por meio de
capacitação, seminários e elaboração de manuais.
§ 1º O assessoramento compreende a atividade de orientação com a finalidade de contribuir para o
esclarecimento de eventuais dúvidas técnicas nas seguintes áreas:
a) execução patrimonial, contábil, orçamentária e financeira, incluindo os assuntos relativos a despesas com
pessoal;
b) implantação de controles internos administrativos nas diversas áreas da gestão pública;
c) realização de procedimentos licitatórios e execução de contratos, exclusivamente no que se refere aos aspectos
procedimentais, orçamentários, financeiros e de controles internos.
§ 2º Quando se tratar de atividade de assessoramento, a Unidade interessada deverá encaminhar consulta com a
indicação clara e objetiva da dúvida suscitada.
Art. 32. Os serviços de consultoria devem abordar os processos de governança e de gerenciamento de riscos e a
implementação de controles internos na organização com extensão previamente acordada de forma consistente
com valores, estratégias e objetivos da Unidade solicitante ou consulente.
Art. 33. Os auditores internos devem assegurar que o escopo do trabalho de consultoria seja suficiente para
alcançar os objetivos previamente acordados, zelando para que eventuais alterações ou restrições quanto ao
escopo sejam apropriadamente discutidas e acordadas com a Unidade interessada.
TÍTULO XI
DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE AUDITORIA
Art. 34. A Coordenadoria de Auditoria Interna deverá instituir e manter programa de qualidade de auditoria que
contemple toda a atividade de auditoria interna desde o seu planejamento até o monitoramento das
recomendações.
Art. 35. O controle de qualidade das auditorias visa à melhoria da qualidade em termos de aderência às normas,
ao código de ética e aos padrões definidos, reduzindo o tempo de tramitação dos processos de auditoria,
diminuindo o retrabalho e aumentando a eficácia e a efetividade das propostas de encaminhamento.
Art. 36. O programa deve prever avaliações internas e externas visando a aferir a qualidade e a identificar as
oportunidades de melhoria.
TÍTULO XII
DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO (PAC-Aud)
Art. 37. A Coordenadoria de Auditoria Interna deverá elaborar Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud)
para desenvolver as competências técnicas e gerenciais necessárias à formação de auditor.
§ 1º As ações de capacitação serão propostas com base nas lacunas de conhecimento identificadas, a partir dos
temas das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria (PAA), preferencialmente, por meio do mapeamento de
competências.
§ 2º O plano de capacitação deverá contemplar cursos de formação básica de auditores para ser ofertado sempre
que houver ingresso de novos servidores na Coordenadoria de Auditoria Interna.
Art. 38. O PAC-Aud deverá ser submetido à Secretaria de Gestão de Pessoas imediatamente após a aprovação
do PAA.
§ 1º A aprovação do PAC-Aud deve ocorrer antes do início dos trabalhos de auditoria previstos no PAA.
§ 2º A não contratação de cursos constantes do plano poderá implicar no cancelamento de auditorias quando
constatada incapacidade técnica da equipe de auditoria.
Art. 39. As ações de capacitação de auditores deverão ser ministradas, preferencialmente, por instituições de
reconhecimento internacional, escolas de governo ou instituições especializadas em áreas de interesse da
auditoria.
Art. 40. O PAC-Aud deverá prever, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor, incluindo o
Coordenador de Auditoria Interna.
Parágrafo único. A fim de possibilitar a melhoria contínua da atividade de auditoria, devem ser priorizadas as
ações de capacitação voltadas para a obtenção de certificações e qualificações profissionais.
Art. 41. Os auditores capacitados deverão disseminar, na Coordenadoria de Auditoria Interna, o conhecimento
adquirido nas ações de treinamento.
Art. 42. As despesas realizadas por servidor para obtenção ou renovação de certificações e qualificações
profissionais na área de auditoria, relacionados aos serviços de auditoria, incluindo valor de taxa de inscrição para
realização de prova ou valor da taxa de renovação, decorrentes de ações não previstas no PAC-Aud, serão
reembolsadas pelo TRE, observado o limite orçamentário e financeiro acaso existente, e mediante a comprovação
da despesa.
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§ 1º Sendo a prova de certificação ou qualificação profissional realizada em localidade diversa da lotação do
servidor, o TRE arcará com as despesas relativas apenas ao deslocamento, inclusive com a emissão de
passagens aéreas, quando for o caso.
§ 2º A ausência ao trabalho para a realização de provas de obtenção ou renovação de certificações e
qualificações profissionais na área de auditoria, bem como para o deslocamento para tanto, representa ausência
justificada ao serviço.
TÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 43. Para o cumprimento de suas atribuições e o alcance de suas finalidades, a Coordenadoria de Auditoria
Interna deve focar nos resultados das ações do TRE, para o que se utilizará dos parâmetros adotados no
planejamento estratégico.
Parágrafo único. Havendo omissão ou dubiedade neste Estatuto, a integração e a interpretação se darão em
conformidade com o artigo 13.
Art. 44. A Coordenadoria de Auditoria Interna deverá, caso realize eventuais atos de cogestão, elaborar plano de
ação para transferência de atividades que estejam em desacordo com as previstas neste Estatuto, a fim de
preservar o princípio da segregação de funções e não comprometer a independência de atuação do auditor.
Parágrafo único. O Plano de Ação deverá ser formalizado em processo administrativo específico, devendo constar
comunicado do Coordenador de Auditoria Interna informando:
I – o nome da atividade a ser transferida;
II – a justificativa da transferência;
III – as medidas que serão tomadas a fim de permitir a transferência da atividade;
IV – o nome da Unidade responsável pelo recebimento da atividade;
V – as datas de início e término para implementação de cada ação;
VI – a data de início e término da transferência da atividade.
Art. 45. O disposto no artigo 9°, caput, deverá ser implementado até o dia 31/03/2021, em conformidade com o
artigo 19 da Resolução 308/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 46. Fica revogada a Resolução 156/2009 do TRE/SE e as demais disposições em contrário.
Art. 47. O presente Estatuto entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, aos 29 dias do mês de julho de 2020.
DES. JOSÉ DOS ANJOS
Presidente do TRE/SE
DESA. IOLANDA SANTOS GUIMARÃES
Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral
JUIZ MARCOS ANTÔNIO GARAPA DE CARVALHO
JUIZ LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
JUIZ EDIVALDO DOS SANTOS
JUÍZA SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
JUIZ RAYMUNDO ALMEIDA NETO
ANEXO DA INSTRUÇÃO PJE 0600204-92.2020.6.25.0000
RESOLUÇÃO N. 18/2020
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe – TRE/SE
Fixa período de férias, afastamentos voluntários e prorrogação de biênio dos Juízes Eleitorais em face das
Eleições 2020, no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são
conferidas pelo Regimento Interno;
CONSIDERANDO a competência do Tribunal Regional Eleitoral acerca da regulamentação do exercício da
jurisdição eleitoral de primeiro grau, férias e afastamentos dos Juízes Eleitorais;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica vedada a fruição de férias ou de qualquer outro afastamento voluntário pelos Juízes Eleitorais no
período compreendido entre 01/09/2020 até o dia 12/02/2021, ou antes desta data final, caso as contas dos
candidatos eleitos na respectiva jurisdição estejam julgadas.
Art. 2º Os biênios que tiverem seu término nesse período ficam prorrogados automaticamente até o dia
12/02/2021, ou antes desta última data, caso as contas dos candidatos eleitos na respectiva jurisdição estejam
julgadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, aos 29 dias do mês de julho de 2020.
DES. JOSÉ DOS ANJOS
Presidente do TRE/SE
DESA. IOLANDA SANTOS GUIMARÃES
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Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral
JUIZ MARCOS ANTÔNIO GARAPA DE CARVALHO
JUIZ LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
JUIZ EDIVALDO DOS SANTOS
JUÍZA SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
JUIZ RAYMUNDO ALMEIDA NETO
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