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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Edital
EDITAL 433/2018 - STI
O Excelentíssimo Senhor Desembargador RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA, no uso de suas
atribuições e em cumprimento ao contido nos artigos 80 e 82 da Resolução TSE 23.554/2017,
TORNA PÚBLICO:
A realização de SESSÃO PÚBLICA PARA OS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE MÍDIAS - 1º TURNO DAS
ELEIÇÕES 2018, que será realizada nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h,
na sala de treinamento I, localizada no prédio anexo do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, situado no Centro
Administrativo Governador Augusto Franco, Variante 2, Lote 7, Bairro América, Aracaju/SE.
Para acompanhar os trabalhos de geração de mídias, convoca o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do
Brasil, os representantes dos Partidos Políticos e das Coligações.
Componentes da Comissão de Geração de Mídias e Preparação das Urnas Eletrônicas
Presidente da Comissão: Dr. Marcos Antônio Garapa de Carvalho (Membro Titular do TRE-SE)
Membros titulares e suplentes (Servidores efetivos do quadro do TRE-SE):
Luiz Ricardo Belém Santos (Técnico Judiciário)
Geraldo Antônio de Oliveira (Analista Judiciário)
Martha Coutinho de Faria Alves (Técnico Judiciário)
Júlio César Santana (Analista Judiciário)
Mônica Martins Ávila Prado (Técnico Judiciário)
Manoel Marcondes Barros da Silva (Técnico Judiciário)
Cláudio Gonçalves de Souza (Técnico Judiciário)
Iraci Chaves Silva Costa (Técnico Judiciário)
EDITAL 434/2018 - STI
O Excelentíssimo Senhor Desembargador RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA, no uso de suas
atribuições e em cumprimento ao contido nos artigos 80 e 84 da Resolução TSE 23.554/2017,
TORNA PÚBLICO:
A realização de SESSÃO PÚBLICA PARA OS PROCEDIMENTOS DE PREPARAÇÃO DAS URNAS
ELETRÔNICAS E EXCEPCIONALMENTE REGERAÇÃO DE MÍDIAS - 1º TURNO DAS ELEIÇÕES 2018, que
será realizada nos dias 20, 21,22, 24, 25, 26, 27 e 28 de setembro de 2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no
Depósito de Urnas Eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, situado no Centro Administrativo
Governador Augusto Franco, Variante 2, Lote 7, Bairro América, Aracaju/SE.
Para acompanhar os trabalhos de preparação das urnas eletrônicas e excepcionalmente regeração de mídias,
convoca o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, os representantes dos Partidos Políticos e das
Coligações.
Componentes da Comissão de Geração de Mídias e Preparação das Urnas Eletrônicas
Presidente da Comissão: Dr. Marcos Antônio Garapa de Carvalho (Membro Titular do TRE-SE)
Membros titulares e suplentes (Servidores efetivos do quadro do TRE-SE):
Luiz Ricardo Belém Santos (Técnico Judiciário)
Geraldo Antônio de Oliveira (Analista Judiciário)
Martha Coutinho de Faria Alves (Técnico Judiciário)
Júlio César Santana (Analista Judiciário)
Mônica Martins Ávila Prado (Técnico Judiciário)
Manoel Marcondes Barros da Silva (Técnico Judiciário)
Cláudio Gonçalves de Souza (Técnico Judiciário)
Iraci Chaves Silva Costa (Técnico Judiciário)
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 118-15.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Rebeca de Oliveira Lima Monteiro - OAB: 401806/SP

(DIRETÓRIO
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RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Ano
2015- Desaprovadas.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (fls. 114/117),
devidamente representado, em face de decisão desta egrégia Corte, consubstanciada no Acórdão TRE/SE de fls.
107/112, da relatoria do Juiz José Dantas de Santana, que, por unanimidade de votos, desaprovou as contas da
agremiação, referentes ao exercício de 2015.
Rechaçou a decisão combatida, aduzindo o recorrente a não observância da legislação e dos princípios
constitucionais diante da apresentação de documentos suficientes ao reconhecimento da regularização da origem
dos recursos no valor de R$ 24.290,28. A esse respeito, asseverou que a origem foi comprovada por meio de
recibos de doação e demonstrativo de doações e contribuições.
Pontuou que o intuito da prestação de contas é comprovar a forma de financiamento do partido político, o que, na
ótica do recorrente, foi feito, dizendo ter o acórdão vergastado afrontado os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Nesse sentido, citou julgado do Tribunal Superior Eleitoral1 que reconheceu a aplicação dos
princípios mencionados em caso de omissão de receitas de despesas de contabilidade.
Requereu, ao final, o provimento do recurso para o fim de reformar o acórdão objurgado, aprovando as suas
contas.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Analisando os autos, observo, das razões recursais, a ausência de quaisquer dos pressupostos específicos de
admissibilidade necessários à análise do presente recurso, quais sejam, a indicação de violação expressa a
dispositivo de lei e/ou divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Sobre as hipóteses de cabimento do Recurso Especial Eleitoral, rezam os arts. 121, §4°, da Constituição Federal e
276, inciso I, alíneas "a" e "b" do Código Eleitoral, o seguinte:
Art. 121 [...]
§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
(...) [grifos acrescidos]
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso
para o Tribunal Superior:
I - especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
Nesses termos, limitou-se o recorrente a demonstrar seu inconformismo com o mérito da decisão proferida por
este Tribunal, sem, todavia, mencionar eventual afronta específica a algum dispositivo legal.
Apesar de citar julgado do Tribunal Superior Eleitoral, no qual foram aplicados os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade em caso de omissão de receitas e despesas de contabilidade, seria necessário, para a análise da
divergência jurisprudencial, que a agremiação recorrente tivesse apontado especificamente em quais aspectos
similares as decisões supostamente divergem.
Como é cediço, no tocante ao dissídio jurisprudencial, de acordo com o entendimento do TSE, cotejar significa
confrontar os excertos do voto condutor do acórdão recorrido e dos paradigmas, demonstrando, com clareza
suficiente, as circunstâncias fáticas e jurídicas que identificam ou assemelham os casos em confronto, de modo
que a mera transcrição da ementa de julgado não implica demonstração da divergência.
Diante de tais circunstâncias, impõe-se o não conhecimento do presente recurso especial, em conformidade com
precedentes do colendo Tribunal Superior Eleitoral sobre o assunto, in verbis:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. DEPÓSITO EM ESPÉCIE DIRETAMENTE EM CONTA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DA
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA A QUE SE REFERE O ART. 18, § 1º, DA RES.-TSE 23.463/2015.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO. COMPROMETIMENTO
DO CONTROLE DA REGULARIDADE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL: NECESSIDADE DE
REEXAME. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 28 DO TSE. AGRAVO REGIMENTAL DE RICARDO DE JESUS RAIMUNDO AO QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que houve ofensa ao disposto
no art. 18 da Res.-TSE 23.463/2015, tendo sido consignado que a falha apurada - depósito em espécie
diretamente na conta de campanha no valor de R$ 1.213,24 - comprometeu a regularidade das contas, tendo em
vista a sua gravidade, a ausência de qualquer documento para comprovar a origem dos recursos, bem como o fato
de corresponder a 16,36% do total de receitas arrecadadas (R$ 7.416,02).
2. O Regional consignou que a irregularidade comprometeu o controle da regularidade das contas. Assim, na
espécie, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como fundamento para alterar a
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conclusão da Corte Regional de que as falhas apuradas comprometeram a regularidade das contas de campanha
demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos. Precedente: AgR-AI 2329-98/PA, Rel. Min. LUCIANA
LÓSSIO, DJe de 4.8.2016.
2. A divergência jurisprudencial que fundamenta o Recurso Especial interposto com base na alínea b do inciso I do
art. 276 do CE somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude
fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.
3. Na espécie, o agravante apenas colacionou a ementa de um julgado oriundo desta Corte que não aplicou os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando de evidenciar o ponto em que o acórdão tido como
paradigma, ante a mesma base fática, teria adotado solução jurídica diversa.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (original sem grifos).2
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
RECOLHIMENTO AO TESOURO. GRAVIDADE DAS FALHAS. REEXAME. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Quanto à tese de violação ao § 2º do art. 38 da Lei nº 9.504/97, não foi objeto de debate e decisão na instância
de origem. Prequestionamento ausente. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
2. Nos termos do art. 29 da Res.-TSE nº 23.406, os recursos de natureza não identificada verificados nas
prestações de contas de campanha devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, em face da manifesta ilegalidade
de sua utilização pelos candidatos ou pelos partidos políticos. Precedentes. Ausência de demonstração de
diferença com a hipótese dos autos a justificar sua não aplicação.
3. Apontada divergência jurisprudencial na interpretação dos arts. 30, II, § 2º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, cabe ao
recorrente realizar o necessário cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados supostamente
divergentes. A mera alegação sem a demonstração atrai o disposto na Súmula 182/STJ.
4. O descumprimento do disposto no art. 26, § 3º, da Res.-TSE nº 26.406 (identificação do doador originário
quando decorrente de doação entre partidos, comitês ou candidatos), implica na consequente determinação de
transferência do recurso ao Tesouro Nacional.
Precedente.
Agravo regimental desprovido.(original sem grifos).3
Assim, diante do expendido, não conheço do recurso especial, em razão da ausência de pressupostos específicos
de admissibilidade recursal.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 12 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente do TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 285, parágrafo único do Código de Processo c/c art. 101, § 13 do
Regimento Interno do TRE-SE, damos ciência aos interessados que em 12/09/2018 foram
distribuídos/redistribuídos no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos e no Sistema PJe, os
feitos relacionados no hiperlink abaixo:
http://apps.tre-se.jus.br/sadJudSadp/distribuicao/sessao.do?action=listarDistribuicao&data=12/09/2018
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 13 de setembro de 2018.
MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
Acórdão
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 13/09/2018 ÀS 15:00
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL 42-10.2015.6.25.0005
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATOR: DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
EMBARGANTE: ARNALDO SANTOS NETO
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ADVOGADOS: NADHIALYPE SILVA RIBEIRO - OAB: 8292/SE, HONEY GAMA OLIVEIRA - OAB: 5650/SE,
BRUNO RAFAEL PEREIRA SANTOS - OAB: 8143/SE, LORENA DAYSE PEREIRA SANTOS - OAB: 6406/SE,
ANNA CECILIA ANDRADE CACHO - OAB: 6237/SE, ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS - OAB:
7875/SE, EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - OAB: 207-B/SE E MANOEL FERREIRA S. FILHO - OAB:
9301/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR MAIORIA,
EM NÃO CONHECER OS SEGUNDOS EMBARGOS MOVIDOS POR MARIA APARECIDA NUNES E, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E, POR MAIORIA, EM NÃO ACOLHER OS EMBARGOS OPOSTOS POR
MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS, ARNALDO SANTOS NETO E MARIA APARECIDA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA (ART. 514 DO
CPP). AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS PRIMEIROS
EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUARTOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DO
INTEIRO TEOR DA DECISÃO EMBARGADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, via de índole integrativa, que
objetivam a correção dos vícios previstos nos artigos 275 do Código Eleitoral e 619 do Código de Processo Penal.
2. A notificação prévia estabelecida no artigo 514 do Código de Processo Penal, quando ausente, constitui vício
que gera nulidade relativa, devendo ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.
3. Nos termos da legislação aplicável, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria
enfrentada pelo Tribunal, fruto do mero inconformismo da parte com a decisão embargada, nem ainda, à
apresentação de teses inéditas, em face da ocorrência de preclusão. Precedentes.
4. O acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento está condicionado à demonstração da
existência de vícios na decisão embargada. Precedentes.
5. Conhecimento e não acolhimento dos três primeiros embargos. Não conhecimento dos quartos embargos
declaratórios.
6. Confirmada pelo colegiado a sentença que condenou os réus, revela-se possível o imediato início da execução
provisória das penas aplicadas. Precedentes do STF, do STJ e do TSE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL 42-10.2015.6.25.0005
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATOR: DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
EMBARGANTE: MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
ADVOGADOS: FELIPE RODRIGUES LINS - OAB: 6161/AL, JOÃO LUÍS LÔBO SILVA - OAB: 5032/AL, THIAGO
RODRIGUES DE PONTES BOMFIM - OAB: 6352/AL, FABIANO DE AMORIM JATOBÁ - OAB: 5675/AL, ANNA
CECILIA ANDRADE CACHO - OAB: 6237/SE, FELIPPE ANDRADE CACHO - OAB: 8080/SE E EMANUEL
MESSIAS OLIVEIRA CACHO - OAB: 207-B/SE
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR MAIORIA,
EM NÃO CONHECER OS SEGUNDOS EMBARGOS MOVIDOS POR MARIA APARECIDA NUNES E, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E, POR MAIORIA, EM NÃO ACOLHER OS EMBARGOS OPOSTOS POR
MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS, ARNALDO SANTOS NETO E MARIA APARECIDA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA (ART. 514 DO
CPP). AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS PRIMEIROS
EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUARTOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DO
INTEIRO TEOR DA DECISÃO EMBARGADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, via de índole integrativa, que
objetivam a correção dos vícios previstos nos artigos 275 do Código Eleitoral e 619 do Código de Processo Penal.
2. A notificação prévia estabelecida no artigo 514 do Código de Processo Penal, quando ausente, constitui vício
que gera nulidade relativa, devendo ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.
3. Nos termos da legislação aplicável, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria
enfrentada pelo Tribunal, fruto do mero inconformismo da parte com a decisão embargada, nem ainda, à
apresentação de teses inéditas, em face da ocorrência de preclusão. Precedentes.
4. O acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento está condicionado à demonstração da
existência de vícios na decisão embargada. Precedentes.
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5. Conhecimento e não acolhimento dos três primeiros embargos. Não conhecimento dos quartos embargos
declaratórios.
6. Confirmada pelo colegiado a sentença que condenou os réus, revela-se possível o imediato início da execução
provisória das penas aplicadas. Precedentes do STF, do STJ e do TSE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL 42-10.2015.6.25.0005
ORIGEM: CAPELA-SE
RELATOR: DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA NUNES
ADVOGADOS: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - OAB: 207-B/SE, SAULO ISMERIM MEDINA GOMES OAB: 740-A/SE, ANNA CECILIA ANDRADE CACHO - OAB: 6237/SE, FELIPPE ANDRADE CACHO - OAB:
8080/SE E ADEMIR ISMERIM MEDINA - OAB: 7829/BA
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR MAIORIA,
EM NÃO CONHECER OS SEGUNDOS EMBARGOS MOVIDOS POR MARIA APARECIDA NUNES E, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E, POR MAIORIA, EM NÃO ACOLHER OS EMBARGOS OPOSTOS POR
MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS, ARNALDO SANTOS NETO E MARIA APARECIDA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA (ART. 514 DO
CPP). AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS PRIMEIROS
EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUARTOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DO
INTEIRO TEOR DA DECISÃO EMBARGADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, via de índole integrativa, que
objetivam a correção dos vícios previstos nos artigos 275 do Código Eleitoral e 619 do Código de Processo Penal.
2. A notificação prévia estabelecida no artigo 514 do Código de Processo Penal, quando ausente, constitui vício
que gera nulidade relativa, devendo ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.
3. Nos termos da legislação aplicável, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria
enfrentada pelo Tribunal, fruto do mero inconformismo da parte com a decisão embargada, nem ainda, à
apresentação de teses inéditas, em face da ocorrência de preclusão. Precedentes.
4. O acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento está condicionado à demonstração da
existência de vícios na decisão embargada. Precedentes.
5. Conhecimento e não acolhimento dos três primeiros embargos. Não conhecimento dos quartos embargos
declaratórios.
6. Confirmada pelo colegiado a sentença que condenou os réus, revela-se possível o imediato início da execução
provisória das penas aplicadas. Precedentes do STF, do STJ e do TSE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL 42-10.2015.6.25.0005
ORIGEM: CAPELA-SE
RELATOR: DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA NUNES
ADVOGADOS: EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO - OAB: 207-B/SE, SAULO ISMERIM MEDINA GOMES OAB: 740-A/SE, ANNA CECILIA ANDRADE CACHO - OAB: 6237/SE, FELIPPE ANDRADE CACHO - OAB:
8080/SE E ADEMIR ISMERIM MEDINA - OAB: 7829/BA
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR MAIORIA,
EM NÃO CONHECER OS SEGUNDOS EMBARGOS MOVIDOS POR MARIA APARECIDA NUNES E, POR
UNANIMIDADE, EM CONHECER E, POR MAIORIA, EM NÃO ACOLHER OS EMBARGOS OPOSTOS POR
MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS, ARNALDO SANTOS NETO E MARIA APARECIDA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA (ART. 514 DO
CPP). AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS PRIMEIROS
EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUARTOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DO
INTEIRO TEOR DA DECISÃO EMBARGADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, via de índole integrativa, que
objetivam a correção dos vícios previstos nos artigos 275 do Código Eleitoral e 619 do Código de Processo Penal.
2. A notificação prévia estabelecida no artigo 514 do Código de Processo Penal, quando ausente, constitui vício
que gera nulidade relativa, devendo ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

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

Ano 2018, Número 172

Aracaju, sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Página 7

3. Nos termos da legislação aplicável, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria
enfrentada pelo Tribunal, fruto do mero inconformismo da parte com a decisão embargada, nem ainda, à
apresentação de teses inéditas, em face da ocorrência de preclusão. Precedentes.
4. O acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento está condicionado à demonstração da
existência de vícios na decisão embargada. Precedentes.
5. Conhecimento e não acolhimento dos três primeiros embargos. Não conhecimento dos quartos embargos
declaratórios.
6. Confirmada pelo colegiado a sentença que condenou os réus, revela-se possível o imediato início da execução
provisória das penas aplicadas. Precedentes do STF, do STJ e do TSE.
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 150-20.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): POLYANA DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): IGOR ALMEIDA PINHEIRO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): ARMANDO BATALHA DE GÓIS
INTERESSADO(A): MARIA JOSÉ DE SOUZA E SOUZA
INTERESSADO(A): FABIANO BRUNO LIMA VASCONCELOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Ano
2015.
DESPACHO/DECISÃO:
Considerando que "o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional", nos termos
da Lei n° 9.096/95, art. 37, § 6º;
considerando o disposto no art. 65, § 1°, da Resolução TSE n° 23.546/2017, que estabelece que as disposições
processuais nela previstas são aplicáveis aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
posteriores ao de 2008, ainda não julgados;
considerando o teor do artigo 38 da Resolução TSE n° 23.546/2017;
considerando, ainda, as várias tentativas frustradas de citação/intimação do interessado Armando Batalha de Gois
para apresentar defesa técnica, fls. 82, 123-v e 136/138;
DOU POR ENCERRADA a fase instrutória e DETERMINO a intimação do órgão de direção estadual do Partido
Republicano Progressista (PRP) e dos demais interessados também incluídos como partes neste feito, bem como
o representante do Ministério Público Eleitoral (com a remessa destes autos), para o oferecimento de alegações
finais, no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do disposto no artigo 40 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju(SE), 03 de setembro de 2018.
JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RELATORA
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NA PETIÇÃO 173-97.2015.6.25.0000 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DE SANTANA JUNIOR
ADVOGADA: Paula Dantas Rodrigues - OAB: 4859/SE
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2013.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Francisco Carlos de Santana Júnior (fls.184/187), devidamente
representado, em face do Acórdão de fls. 166/170, da relatoria da Ilustre Juíza Dauquíria de Melo Ferreira, que,

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

Ano 2018, Número 172

Aracaju, sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Página 8

por unanimidade de votos, julgou desaprovadas as contas do Diretório Regional do Partido Trabalhista Cristão/SE
referentes ao exercício financeiro de 2013, aplicando à agremiação a penalidade de suspensão do repasse das
cotas do fundo partidário cumulada com recolhimento integral ao erário da quantia R$ 10.615,00 (dez mil,
seiscentos e quinze reais), referente a doações oriundas de fonte não identificada, determinando, ao final, o
encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para efeito de eventual responsabilização dos
dirigentes partidários.
O recorrente opôs Embargos Declaratórios às fls.171/173, os quais foram, por unanimidade de votos, conhecidos
e não acolhidos, segundo se vê do Acórdão às fls. 180/183.
Rechaçou a decisão combatida apontando divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e a proferida pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, sob o argumento de que a inclusão dos dirigentes partidários
como parte nos processos de prestação de contas e a consequente apuração das suas responsabilidades, com a
imputação da obrigação solidária pelo pagamento de valores e sujeição à cobrança por meio de execução de
sentença, por serem disposições de mérito, não se aplicam às prestações de contas de exercícios anteriores à
publicação da nova Resolução TSE nº 23.432/2014.
Citou também, para reforçar seu entendimento, uma decisão desta Corte Sergipana no sentido de responsabilizar
na esfera penal os dirigentes da agremiação partidária em caso de omissão na prestação de contas.
Alegou que a presente demanda surgiu em razão de o Diretório Regional do Partido Trabalhista Cristão, através
dos seus representantes legais, não ter apresentado de modo satisfatório as suas contas referentes ao exercício
financeiro de 2013.
Disse que a Resolução TSE nº 21.841/2004 tratava das regras de responsabilização supletiva ou subsidiária dos
dirigentes, com a notificação deles somente nos casos de inadimplemento da agremiação partidária.
Asseverou que a Resolução TSE nº 23.432/2014 alterou a forma de responsabilização dos dirigentes partidários
pelas irregularidades constatadas nas contas dos partidos, refletindo diretamente no exame do mérito.
Ademais, relatou que ambas as resoluções entendem que a responsabilização dar-se-á na pessoa dos dirigentes
partidários, seja em caráter subsidiário ou não.
Salientou não se tratar de dirigente do partido no exercício financeiro de 2013, não podendo lhe ser imputada
obrigação de prestar as contas, ou mesmo sofrer as consequências pela ausência do dever de prestar.
Aduziu que no Relatório de Exame de Contas às fls. 26 não consta o seu nome como responsável pelo partido no
exercício financeiro 2013, uma vez que não era o dirigente partidário à época, e que, a seu ver, não lhe poderia
ser imputada a obrigação de prestar contas nem tampouco arcar com as consequências decorrentes da omissão
delas.
Ao final, requereu o provimento do Recurso Especial (RESPE) com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrente, e em seguida que as contas sejam julgadas
aprovadas.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o Recurso Especial e demonstrada a capacidade postulatória do insurgente, passo ao exame dos
pressupostos específicos de admissibilidade recursal, em consonância com o artigo 276, inciso I, alínea "b" , do
Código Eleitoral e art. 121, § 4°, inciso II, da Constituição Federal.
Segundo o recorrente, o entendimento proferido por este Regional dissentiu do posicionamento jurídico adotado
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, em julgado que versou sobre situação supostamente similar
ao caso em apreço, cuja ementa segue abaixo:
Agravo Regimental. Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro de 2014. Interposição contra
decisão monocrática que determinou a exclusão dos dirigentes partidários do feito, mantendo-se apenas a
agremiação como parte. Vigência da novel Resolução TSE n. 23.432/14, instituindo mudanças de procedimentos,
como a formação de litisconsórcio necessário entre partido e dirigentes. Previsão inserida no novo texto legal,
limitando a sua aplicação em matéria que envolva o mérito das prestações de contas de exercícios anteriores a
2015, a fim de evitar eventual descompasso com o princípio basilar da segurança jurídica e da estabilidade das
relações processuais. A responsabilização dos dirigentes partidários pelas irregularidades nas contas dos partidos
diz respeito ao direito material, e não ao direito processual. Cabe aos responsáveis pela administração dos
recursos movimentados pelo partido responder, na esfera cível, por improbidade administrativa pela má aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário. São passíveis, igualmente, de responder na seara criminal por
ofensa à fé pública eleitoral. Prevalência do princípio do tempus regit actum. Aplicação, in casu, das disposições
da Resolução TSE n. 21.841/04, que não previa a apuração da responsabilidade solidária aos dirigentes
partidários no julgamento das contas. Provimento negado.
Asseverou o recorrente a aplicação, ao caso concreto, da Resolução TSE nº 21.841/04 quanto às questões de
mérito, uma vez que se trata de prestação de contas do exercício financeiro 2013, portanto anterior à nova
Resolução TSE nº 23.432/14, pleiteando, por conseguinte, a sua exclusão do polo passivo da demanda para que
seja afastada eventual responsabilização em virtude de não ter atuado na direção do PTC no ano de 2013.
Verificando o inteiro teor do paradigma mencionado, observo, ao contrário do que alegou o insurgente, que a
decisão desta Corte sergipana em nada divergiu da conclusão a respeito da responsabilidade do dirigente,
entendendo que o recorrente atuou não como parte, mas como terceiro interessado por ser o atual tesoureiro do
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partido e, portanto, passível de ser subsidiariamente responsabilizado pela dívida em caso de inadimplemento da
agremiação, conforme se vê do inteiro teor da ementa abaixo transcrita:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE INTRÍNSECO. APONTAMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA CONDUTA DE
CADA REQUERIDO DE FORMA ESPECÍFICA. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para o manejo dos embargos declaratórios exige-se a presença no bojo da decisão fustigada, de um dos vícios
previstos no artigo 275 do Código Eleitoral.
2. Na espécie, houve omissão quanto à apreciação da ilegitimidade passiva ad causam, com a necessidade de
esclarecimentos sobre as alegações finais adunadas pelo tesoureiro, pessoalmente, na prestação de contas, em
posição de terceiro interessado, o que conduz ao seu conhecimento.
3. As resoluções do TSE, ao se referirem a "dirigentes" estão a fazer menção não apenas àqueles gestores
partidários da época do exercício financeiro em análise, mas aos atuais presidente e tesoureiro.
4. Evidencia-se legitimado ad causam o embargante, porquanto na posição de tesoureiro em atividade ao tempo
do acórdão, poderá vir a ser, subsidiariamente responsabilizado por dívida do partido, em caso de inadimplência
aos termos do dispositivo.
5. Embargos conhecidos e não acolhidos. Manutenção do acórdão embargado.
Conforme se pode observar, é a Resolução TSE nº 21.841/2004 que rege as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2013, a qual prevê a responsabilidade subsidiária para os dirigentes partidários, que foi
justamente a que se aplicou ao caso dos autos, conforme se extrai do seguinte trecho:
"Inclusive, pelo texto do § 1º do art. 34, acima transcrito, percebam, (¿) que a responsabilidade que recai sobre os
responsáveis partidários (leia-se: presidente e tesoureiros), só incidirá, em ultima ratio, como via necessária a não
deixar o erário sem o ressarcimento das verbas malversadas pelo partido.
(¿)
Com isso, constata-se que todas as medidas coercitivas são voltadas, aprioristicamente, contra o próprio partido.
E, só não havendo dele vontade de satisfazer a cobrança judicial, aí sim, voltar-se-ão tais providências,
individualmente, contra os responsáveis - entre eles, o embargante - como bem determina a lei (...)"
O que se dessume do paradigma é que, apesar de as contas prestadas serem relativas ao exercício financeiro do
ano de 2014, por força do § 1º do artigo 67 da Resolução TSE nº 23.432/14 foi determinada, "de forma
equivocada" , a aplicação imediata das novas regras previstas nesta última norma, que estabeleceu a
responsabilidade solidária, sendo autuada a prestação de contas em nome do órgão partidário e também em
nome de seus responsáveis, nos termos da previsão contida no caput do art. 31. Por essa razão, ao ser verificado
o equívoco, excluiu-se o dirigente do polo passivo, aplicando-se as regras da responsabilização supletiva ou
subsidiária, de forma semelhante ao realizado por esta Corte, com notificação dos dirigentes para recolhimento
dos valores apenas no caso de inadimplemento do partido, nos exatos termos do caput do art. 34, e § 1º da
Resolução TSE nº 21.841/04.
Nesse sentido, colhe-se do inteiro teor do Ag/Rg 7963:
"Nesse sentido, de se ressaltar o fato de que, já na vigência da nova regulamentação, Resolução TSE n.
23.432/14, o TSE publicou a Portaria n. 107, de 04 de março de 2015, que dispõe sobre a apresentação das
prestações de contas partidárias anuais pelos diretórios nacionais dos partidos políticos, relativas ao exercício de
2014 e aos anteriores ainda não entregues à Justiça Eleitoral, determinando que as contas sejam prestadas com
as peças e documentos previstos na Resolução TSE n. 21.841/04.
Contudo, por força do § 1º do art. 67 da Resolução TSE n. 23.432/14, que determina a aplicação imediata das
novas disposições processuais aos processos de prestação de contas, este Tribunal adotou os novos
procedimentos desde o início do processamento das contas relativas ao exercício de 2014, no que diz respeito à
autuação e à tramitação.
Em razão disso, após apresentadas as contas, determinei a aplicação das novas regras previstas na Resolução
TSE n. 23.432/14 e a autuação da prestação de contas em nome do órgão partidário e de seus responsáveis, nos
termos da previsão contida no caput do seu art. 31.
Porém, no curso da tramitação dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2014, a formação do
litisconsórcio entre partido e dirigentes pareceu colidir com outra disposição prevista na Resolução TSE n.
23.432/14, que diz respeito ao princípio basilar da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais,
inserta no caput do referido art. 67: As disposições previstas nesta Resolução não atingirão o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2015.
A evidência de que a formação do litisconsórcio necessário entre partido e dirigentes, nas prestações de contas
relativas aos exercícios anteriores de 2015, poderia refletir interferência no mérito das contas, foi examinada por
este Colegiado no acórdão da Prestação de Contas n. 64-65, referente ao exercício de 2012, de minha relatoria,
julgado na sessão de 23.6.2015, em que, por unanimidade, foi determinada a exclusão dos dirigentes partidários
do feito, mantendo-se apenas a agremiação como parte.
(...)
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Amadurecida a questão, em princípio tem-se que a Resolução TSE n. 23.432/14 alterou a forma de
responsabilização dos dirigentes partidários pelas irregularidades constatadas nas contas dos partidos, e que esta
disposição diz respeito ao direito material e não ao direito processual.
De fato, a responsabilidade civil dos dirigentes e do tesoureiro está legalmente prevista nos arts. 34, inciso II, e 37,
caput, da Lei n. 9.096/95. (¿)
Porém, a Resolução TSE n. 21.841/04 disciplinava essa matéria seguindo as regras da responsabilização
supletiva ou subsidiária, com notificação dos dirigentes para recolhimento de valores apenas no caso de
inadimplemento do partido, nos exatos termos do caput do art. 34, e seu § 1º. (...)"
Assim, da leitura supra, não assiste razão ao recorrente ao apontar divergência jurisprudencial entre a decisão
guerreada e a prolatada pelo Tribunal Gaúcho, uma vez que ambos os Tribunais, ao contrário, decidiram em
perfeita sintonia quanto ao tipo de responsabilização dos dirigentes partidários no que diz respeito às prestações
de contas de exercícios anteriores ao ano de 2014.
Diante dessas razões, não preenchido um dos requisitos necessários à interposição do Recurso Especial, negolhe seguimento.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju, 10 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 114-75.2016.6.25.0000 - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRENTE: ADELSON BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Ano
2015. Desaprovação
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Diretório Regional/SE), Adelson
Barreto dos Santos e José Carlos Santos Silva, às 177/185, devidamente representados, em face do Acórdão de
fls. 169/176, da relatoria da Ilustre Juíza Áurea Corumba de Santana que, por unanimidade de votos, desaprovou
as contas do partido insurgente, relativas ao exercício financeiro de 2015, determinando a suspensão das cotas do
fundo partidário por 1 (um) mês.
Rechaçaram o acórdão combatido alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades de natureza formal e aquelas que tenham valores irrisórios não possuem
gravidade suficiente capaz de comprometer a confiabilidade e transparência da prestação de contas, devendo,
portando, incidir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprová-las com ressalvas.
Citaram, nesse sentido, jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais do Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso.
Relataram que a agremiação partidária apresentou devidamente as suas contas, comprovando a ausência de
falhas graves e insanáveis que pudessem ensejar a desaprovação.
Disseram que o PTB regional, após ser intimado acerca do parecer técnico, apresentou manifestação no prazo
legal esclarecendo que, apesar da ausência dos recibos das doações estimáveis em dinheiro, os serviços técnicos
profissionais foram doados pelo advogado e pelo contador embora não tenham sido formalizados os termos das
referidas doações.
Ademais, asseveraram que tais serviços foram devidamente contabilizados na prestação de contas do partido, a
qual fora assinada pelos respectivos profissionais.
Salientaram que mesmo diante de todos os esclarecimentos a Corte Sergipana desaprovou as contas da
agremiação sob o fundamento de ausência de contabilização das doações estimáveis em dinheiro, referentes aos
serviços advocatícios e de contabilidade.
Ressaltaram que houve contabilização dos serviços doados na prestação de contas da agremiação partidária e
que a ausência dos recibos e termos de doações estimáveis caracterizam irregularidade formal que não possui
gravidade suficiente para acarretar a desaprovação das contas e que à luz dos princípios da razoabilidade e
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proporcionalidade as mesmas devem ser aprovadas, citando nesse sentido uma consulta do TSE nº 201402.2010.6.00.0000.
Sobre esse aspecto, apontaram divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelos
Tribunais Regionais Eleitorais do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará por entenderem que a não
contabilização dos serviços advocatícios e contábeis na prestação de contas não possui intensidade suficiente a
macular de forma insanável a análise contábil, uma vez que a natureza de tais serviços não afeta a regularidade
das arrecadações e gastos de campanha, ainda que a contratação seja sob a forma de doação estimada em
dinheiro, fato que deverá ensejar a sua aprovação.
Salientaram que não pretendem a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação
jurídica aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereram o provimento do Recurso Especial (RESPE) com o objetivo de ser reformada a decisão desta
Corte, para que sejam aprovadas as suas contas à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Demonstrada a capacidade postulatória da agremiação partidária e demais recorrentes e a tempestividade do
presente recurso, recebo-o com efeito suspensivo, nos termos do artigo 37, § 4º da Lei dos Partidos Políticos.
Desde então passarei à análise dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, em consonância com os
artigos 276, inciso I, alínea ¿a" e "b" , do Código Eleitoral e 121, §4°, incisos I e II, da Constituição da República.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontaram violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a transcrever, in
verbis:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiram-se, alegando ofensa ao artigo supracitado, por entenderem que a falha detectada no acórdão
vergastado é uma irregularidade meramente formal que não possui gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas partidárias.
Ressaltaram que os serviços advocatícios e contábeis doados ao PTB em Sergipe, embora sem os recibos e
termos de doações respectivos, foram devidamente contabilizados na prestação de contas anual da agremiação
recorrente.
Por último, destacaram que a irregularidade apontada nos autos, por ser de natureza formal, não comprometeu o
efetivo exame das contas partidárias a ponto de macular a sua transparência e regularidade, devendo, portanto,
ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprová-las com ressalvas.
Dessa forma, observa-se que os recorrentes indicaram ofensa a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expuseram as razões jurídicas que serviram de baliza às suas
insurgências, tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do
Recurso Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do Tribunal Superior Eleitoral:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)"
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
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2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)"
Assentada a admissibilidade do presente Recurso Especial, saliento, por oportuno que a procedência ou não das
razões que levaram os recorrentes a defender a tese de violação a dispositivo expresso de lei será objeto de
provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando da análise de mérito do presente RESPE, caso
entenda preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, no exercício do segundo juízo de admissibilidade
(de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso oportunamente
prequestionado pelos insurgentes e considerando o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de
admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa ao suposto dissenso pretoriano apontado, impondo-se a
admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, DOU SEGUIMENTO ao RESPE
interposto.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju, 10 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 414-29.2016.6.25.0035 - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: ELIZEU DO VALE SANTOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: CARGO- VEREADOR- PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Elizeu do Vale Santos, devidamente representado (fls. 105/111), em
face do Acórdão de fls. 99/104, da relatoria da Ilustre Juíza Dauquíria de Melo Ferreira, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso interposto, mantendo na íntegra a sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2016, no município de Indiaroba/SE.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse sentido, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, afirmando que estes, diante de um caso similar,
aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores inexpressivos não
comprometem a confiabilidade das contas.
Aduziu que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de Combustível
Magno no valor de R$ 88,12 (oitenta e oito reais e doze centavos).
Disse que apresentou devidamente as suas contas, colacionando aos autos toda a documentação necessária à
análise contábil e que, ao ser intimado acerca da análise técnica, juntou à fl. 34 dos autos uma declaração do
referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco, tornando-a sem efeito.
Salientou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação do recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
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Informou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial a fim de que fossem apresentados os documentos comprobatórios do cancelamento
da respectiva nota fiscal.
Asseverou que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas
as suas contas.
Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ 88,12 (oitenta e oito reais e doze centavos) é
irrisória quando considerada em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser de natureza
formal, não possuiu intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à luz dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial para que sejam aprovadas as suas contas, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea ¿a" e "b" , do Código Eleitoral e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se, alegando ofensa ao artigo supracitado por entender que a falha detectada no acórdão vergastado é
uma irregularidade meramente formal que não compromete a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Relatou que suas contas foram desaprovadas em virtude da inexistência do registro, na sua prestação de contas,
do valor de R$ 88,12 (oitenta e oito reais e doze centavos), quantia, na sua ótica, considerada inexpressiva
levando-se em consideração o total das receitas e despesas realizadas na sua campanha.
Por último, salientou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a confiabilidade e
regularidade das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, nota-se que o recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento de um dos requisitos específicos de admissibilidade do
Recurso Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)"
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
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1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)"
Convém, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram o insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, DOU SEGUIMENTO ao RESPE
interposto.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 11 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 409-07.2016.6.25.0035 - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: CARLOS MAGNO DA CONCEIÇÃO SANTOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: CARGO- VEREADOR- PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Carlos Magno da Conceição Santos, devidamente representado (fls.
112/120), em face do Acórdão de fls. 106/111, da relatoria da Ilustre Juíza Dauquíria de Melo Ferreira, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto, mantendo na íntegra a sentença que desaprovou
as contas de campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2016, no município de Indiaroba/SE.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse aspecto, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, afirmando que estes, diante de um caso similar,
aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores inexpressivos não
comprometem a confiabilidade das contas.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de
Combustível Magno no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), que corresponde a 68,5% do total das despesas
realizadas na sua prestação de contas, considerando que o valor da despesa declarado foi de apenas R$ 124,00
(cento e vinte e quatro reais).
Disse que apresentou devidamente as suas contas, abrindo conta bancária específica e colacionando aos autos
toda a documentação necessária à análise contábil e que, ao ser intimado acerca da análise técnica, juntou uma
declaração do referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco.
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Afirmou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação do recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
Salientou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial a fim de que fossem apresentados os documentos comprobatórios do cancelamento
da respectiva nota fiscal.
Aduziu que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas as
suas contas.
Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) é irrisória quando
considerada em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser de natureza formal, não
possuiu intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à luz dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial para que sejam aprovadas as suas contas, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea ¿a" e "b" , do Código Eleitoral e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se, alegando ofensa ao artigo supracitado por entender que a falha detectada no acórdão vergastado é
uma irregularidade meramente formal que não compromete a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas em virtude da inexistência do registro, na sua prestação de
contas, do valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), quantia, na sua ótica, considerada inexpressiva levando-se em
consideração o total das despesas realizadas na sua campanha.
Por último, ressaltou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a confiabilidade e
regularidade das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, observa-se que o recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento de um dos requisitos específicos de admissibilidade do
Recurso Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)"
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
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DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)"
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram o insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, DOU SEGUIMENTO ao RESPE
interposto.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 11 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 416-96.2016.6.25.0035 - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO MENDONÇA DE ARAÚJO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: CARGO - VEREADOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Carlos Alberto Mendonça de Araújo devidamente representado (fls.
131/139), em face do Acórdão de fls. 125/130, da relatoria da Ilustre Juíza Dauquíria de Melo Ferreira, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto, mantendo íntegra a sentença que desaprovou as
contas de campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2016, no município de Indiaroba/SE.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse aspecto, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, afirmando que estes, diante de um caso similar,
aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores inexpressivos não
comprometem a confiabilidade das contas.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de
Combustível Magno no valor de R$ 159,03 (cento e cinquenta e nove reais e três centavos), que corresponde a
5,9% do total de despesas realizadas na presente prestação de contas.
Disse que apresentou devidamente as suas contas, abrindo conta bancária específica e colacionando aos autos
toda a documentação necessária à análise contábil e que, ao ser intimado acerca da análise técnica, juntou uma
declaração do referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco.
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Afirmou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação do recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
Salientou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial a fim de que fossem apresentados os documentos comprobatórios do cancelamento
da respectiva nota fiscal.
Aduziu que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas as
suas contas.
Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ 159,03 (cento e cinquenta e nove reais e três
centavos), que corresponde a 5,9% do total de despesas realizadas na sua prestação de contas, é irrisória quando
considerada em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser de natureza formal, não
possuiu intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à luz dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial para que sejam aprovadas as suas contas, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea ¿a" e "b" , do Código Eleitoral e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se, alegando ofensa ao artigo supracitado por entender que a falha detectada no acórdão vergastado é
uma irregularidade meramente formal que não compromete a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Asseverou que as suas contas foram desaprovadas em virtude da omissão da quantia de R$ 159,03 (cento e
cinquenta e nove reais e três centavos), que corresponde a 5,9% do total de despesas realizadas na sua
campanha eleitoral, valor, na sua ótica, considerado inexpressivo levando-se em consideração o valor absoluto da
prestação de contas.
Por último, ressaltou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a confiabilidade e
regularidade das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, observa-se que o recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento de um dos requisitos específicos de admissibilidade do
Recurso Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)"
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"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)"
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram o insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, DOU SEGUIMENTO ao RESPE
interposto.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 11 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 439-42.2016.6.25.0035 - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: GENILSON LUCAS DOS SANTOS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: CARGO- VEREADOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Genilson Lucas dos Santos devidamente representado (fls. 125/142),
em face do Acórdão de fls. 119/124, da relatoria da Ilustre Juíza Dauquíria de Melo Ferreira, que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso interposto, mantendo na íntegra a sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2016, no município de Indiaroba/SE.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse aspecto, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, afirmando que estes, diante de um caso similar,
aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores inexpressivos não
comprometem a confiabilidade das contas.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de
Combustível Magno no valor de R$ 80,09 (oitenta reais e nove centavos), que corresponde a 64,6% do total das
despesas realizadas na sua prestação de contas, considerando que o valor da despesa declarado foi de apenas
R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais).
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Disse que apresentou devidamente as suas contas, abrindo conta bancária específica e colacionando aos autos
toda a documentação necessária à análise contábil e que, ao ser intimado acerca da análise técnica, juntou uma
declaração do referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco.
Afirmou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação do recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
Salientou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial a fim de que fossem apresentados os documentos comprobatórios do cancelamento
da respectiva nota fiscal.
Aduziu que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas as
suas contas.
Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ 80,09 (oitenta reais e nove centavos) é irrisória
quando considerada em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser de natureza formal,
não possuiu intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à luz dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial para que sejam aprovadas as suas contas, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea ¿a" e "b" , do Código Eleitoral e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se, alegando ofensa ao artigo supracitado por entender que a falha detectada no acórdão vergastado é
uma irregularidade meramente formal que não compromete a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas em virtude da inexistência do registro, na sua prestação de
contas, do valor de R$ 80,09 (oitenta reais e nove centavos), quantia, na sua ótica, considerada inexpressiva
levando-se em consideração o total das despesas realizadas na sua campanha.
Por último, ressaltou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a confiabilidade e
regularidade das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, observa-se que o recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento de um dos requisitos específicos de admissibilidade do
Recurso Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)"
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"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)"
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram o insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, DOU SEGUIMENTO ao RESPE
interposto.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 11 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 443-79.2016.6.25.0035 - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: JOSÉ LESSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: CARGO - VEREADOR- PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por José Lessa do Nascimento devidamente representado (fls. 106/114),
em face da decisão prolatada por esta Corte, consubstanciada no Acórdão de fls. 100/105, da relatoria da Ilustre
Juíza Dauquíria de Melo Ferreira, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto,
mantendo íntegra a sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente, relativas às Eleições de
2016, no município de Indiaroba/SE.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse sentido, apontou dissídio jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral1 e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo2, afirmando que estes, diante de um caso similar,
aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores inexpressivos não
comprometem a confiabilidade das contas.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de
Combustível Magno no valor de R$ 135,07 (cento e trinta e cinco reais e sete centavos), que corresponde a 5,4%
do total de despesas realizadas na presente prestação de contas.
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Disse que apresentou devidamente as suas contas, abrindo conta bancária específica e colacionando aos autos
toda a documentação necessária à análise contábil e que, ao ser intimado acerca da análise técnica, juntou uma
declaração do referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco.
Afirmou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação do recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
Salientou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial a fim de que fossem apresentados os documentos comprobatórios do cancelamento
da respectiva nota fiscal.
Aduziu que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas as
suas contas.
Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ 135,07 (cento e trinta e cinco reais e sete
centavos), que corresponde a 5,4% do total de despesas realizadas na sua prestação de contas, é irrisória quando
considerada em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser de natureza formal, não
possuiu intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à luz dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial para que sejam aprovadas as suas contas, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea "a" e "b" , do Código Eleitoral3 e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República4.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se, alegando ofensa ao artigo supracitado por entender que a falha detectada no acórdão vergastado é
uma irregularidade meramente formal que não compromete a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Asseverou que as suas contas foram desaprovadas em virtude da suposta omissão da quantia de R$ 135,07
(cento e trinta e cinco reais e sete centavos), que corresponde a 5,4% do total da receita auferida na sua
campanha eleitoral, valor, na sua ótica, considerado inexpressivo levando-se em consideração o valor absoluto da
prestação de contas.
Por último, ressaltou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a confiabilidade e
regularidade das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, observa-se que o recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento de um dos requisitos específicos de admissibilidade do
Recurso Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
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2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)" 5
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)" 6
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram o insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, DOU SEGUIMENTO ao RESPE
interposto.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 12 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL 435-05.2016.6.25.0035 - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: GENIVAL ALVES DE ARRUDA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: CARGO - VEREADOR- PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Genival Alves de Arruda, devidamente representado (fls. 108/116),
em face da decisão prolatada por esta Corte, consubstanciada no Acórdão de fls. 102/107, da relatoria da Ilustre
Juíza Dauquíria de Melo Ferreira, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto,
mantendo íntegra a sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente, relativas às Eleições de
2016, no município de Indiaroba/SE.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
sob o argumento de que irregularidades cujos valores sejam irrisórios no conjunto da prestação de contas
caracterizam falhas de natureza formal que não comprometem o seu exame contábil, devendo portanto ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação com ressalvas.
Nesse aspecto, apontou divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral1 e Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo2, afirmando que estes, diante de um caso

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

Ano 2018, Número 172

Aracaju, sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Página 23

similar, aprovaram as contas de candidatos por entender que irregularidades que representam valores
inexpressivos não comprometem a confiabilidade das contas.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas por ter supostamente omitido nota fiscal do Posto de
Combustível Magno no valor de R$ 102,06 (cento e dois reais e seis centavos), que corresponde a 31,4% do total
das despesas realizadas na sua prestação de contas, considerando que o valor de despesa declarado foi de
apenas R$ 324,50 (trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).
Disse que apresentou devidamente as suas contas, abrindo conta bancária específica e colacionando aos autos
toda a documentação necessária à análise contábil e que, ao ser intimado acerca da análise técnica, juntou uma
declaração do referido Posto informando que a nota fiscal em seu nome fora emitida por equívoco.
Afirmou que o magistrado, por entender que a declaração anexada aos autos não se revestia das formalidades
legais, determinou novamente a intimação do recorrente para que solicitasse ao Posto Magno a devida retificação
da nota junto aos órgãos competentes.
Salientou que emitiu notificação ao referido Posto porém não obteve êxito, motivo pelo qual requereu que fosse
expedida notificação judicial a fim de que fossem apresentados os documentos comprobatórios do cancelamento
da respectiva nota fiscal.
Aduziu que mesmo diante da farta documentação colacionada aos autos, o magistrado julgou desaprovadas as
suas contas.
Defendeu que o julgamento fora equivocado e que o fato de o Posto Magno não ter formalizado o cancelamento
da referida nota, tal situação não teria o condão de levar à desaprovação das contas uma vez que restou
demonstrada a regularidade por meio da devida contabilização dos gastos de sua campanha.
Ademais, ressaltou que a quantia supostamente omitida de R$ R$ 102,06 (cento e dois reais e seis centavos) é
irrisória quando considerada em seu valor absoluto, de modo que a falha detectada nos autos, por ser de natureza
formal, não possuiu intensidade suficiente para macular de forma insanável as suas contas e que à luz dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância as mesmas devem ser aprovadas.
Ressaltou que não pretende a análise de provas ou documentos, e sim que seja dada nova qualificação jurídica
aos fatos, dizendo ter sido a matéria já prequestionada e analisada.
Por fim, requereu o provimento do presente Recurso Especial para que sejam aprovadas as suas contas, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea "a" e "b" , do Código Eleitoral3 e 121, §4°,
incisos I e II, da Constituição da República4.
Procederei ao exame acerca do preenchimento, ou não, do primeiro requisito de admissibilidade, qual seja,
arguição de ofensa a dispositivo expresso de lei.
Apontou o recorrente violação ao artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), o qual passo a
transcrever:
Lei 9.504/1997
"Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas." (Grifos
acrescidos)
Insurgiu-se, alegando ofensa ao artigo supracitado por entender que a falha detectada no acórdão vergastado é
uma irregularidade meramente formal que não compromete a confiabilidade e a regularidade das contas, não
podendo, desse modo, ensejar a desaprovação.
Asseverou que suas contas foram desaprovadas em virtude da inexistência do registro, na sua prestação de
contas, do valor de R$ 102,06 (cento e dois reais e seis centavos), quantia, na sua ótica, considerada inexpressiva
levando-se em consideração o total das despesas realizadas na sua campanha.
Por último, ressaltou que a irregularidade apontada não possuiu gravidade suficiente para afetar a confiabilidade e
regularidade das suas contas, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância para o fim de aprová-las com ressalvas.
Nesses termos, observa-se que o recorrente indicou violação a dispositivo legal específico, devidamente
prequestionado perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento de um dos requisitos específicos de admissibilidade do
Recurso Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do TSE:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
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1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)" 5
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)" 6
Cumpre, porém, destacar que a procedência ou não das razões que levaram o insurgente a defender a tese de
violação a dispositivo expresso de lei será objeto de provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando
da análise de mérito do presente RESPE, caso entenda preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
no exercício do segundo juízo de admissibilidade (de caráter definitivo).
Ademais, restando consignada, nas razões recursais, a indicação de ofensa a dispositivo expresso e considerando
o caráter não cumulativo dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, dispensa-se a análise relativa
aos supostos dissensos pretorianos apontados, quando mencionou decisões de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, impondo-se a admissão do presente RESPE.
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivo legal expresso, DOU SEGUIMENTO ao RESPE
interposto.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 12 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE DO TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Sentença
PROCESSO: 0010470-14.2018.6.25.8002 - COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA
INTERESSADO: NATALY DA SILVA DA TRINDADE, IE 027590102100
HIARA CARDOSO DA SILVA, IE 026260522127
ASSUNTO: COINCIDÊNCIA DE DADOS BIOMÉTRICOS
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Decisão - 01ª ZE
Vistos etc.
O Cartório Eleitoral recebeu do Juízo da 2ª Zona a Informação nº 2307 (0531552), na qual foi registrada a
ocorrência de coincidência de dados biométricos a partir de batimento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
através do Sistema AFIS (Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais), e as cópias de
documentos dando ciência da coincidência envolvendo as eleitoras, Nataly Silva da Trindade (eleitora da 2ª ZE),
que passou a ser eleitora desta 1ª zona em decorrência do rezoneamento da Capital, e Hiara Cardoso da Silva
(eleitora da antiga 36ª ZE que agora é 2ª Zona).
A eleitora Hiara Cardoso da Silva teve seu requerimento de Transferência para a 36ª zona indeferido, voltando a
ser eleitora da 14ªZE.
Instruídos aos autos sem cópia dos documentos referentes ao requerimento de Transferência de Hiara Cardoso da
Silva, foi determinada a realização de diligência junto a 2ªZE, visando a juntada das cópias.
Eis, em apertada síntese, o relatório. DECIDO.
Tratam os autos de Coincidência de dados biométricos entre as eleitoras, qualificadas, conforme documentos
constantes neste processo (0531524, 0531551, 0582154).
De análise tranquila, o feito não demanda maiores explanações, uma vez que foi constatado que as inscrições
agrupadas em coincidência são de pessoas distintas, tendo havido erro humano ou falha do sistema ELO, ocorrido
durante o atendimento das eleitoras que foi realizado, um após o outro, pela mesma servidora.
Em face do exposto, mantenho regular a inscrição da eleitora desta Zona, Nataly Silva da Trindade.
Expeça-se Ofício ao Juízo da 14ª Zona/SE a fim de que tome as providências que entender necessárias em
relação a sua eleitora.
Ao Cartório desta Zona, para, após a abertura do cadastro eleitoral, intimar a eleitora pertencente a esta zona e
proceder a Revisão e nova coleta biométrica, visando à regularização de seus dados no citado cadastro.
Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo legal, arquive-se.
JUMARA PORTO PINHEIRO
Juíza Eleitoral
02ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 18-15.2017.6.25.0036
ORIGEM: BARRA DOS COQUEIROS-SE
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
ADVOGADO: Alfredo Moreira da Cunha Junior - OAB: 3492/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas realizada pelo Partido da República - PR (Diretório Municipal da Barra dos
Coqueiros/SE) por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período referente ao
exercício 2016 (fl. 02).
Publicou-se o Edital 13/2017 no Diário de Justiça Eletrônico - DJE do TRE/SE sem apresentação de impugnação
(certidão de fl. 06).
À fl. 07, certificou-se que não houve recebimento de cotas do Fundo Partidário mas que foram emitidos recibos de
doação.
Às fls. 10/25 foram anexados extratos bancários pelo partido político interessado.
Em despacho de fl. 26, ordenou-se a regularização da representação processual através da intimação do
Presidente Municipal que providenciou a juntada da procuração (fls. 28/30).
Em Parecer de fl. 33, o Ministério Público Eleitoral requereu fosse o prestador das contas intimado para se
manifestar acerca do recibo de doação emitido (documento de fl. 08).
Este Juízo determinou, à fl. 41, fossem os autos baixados em diligência após emissão da Informação Técnica
24/2018 atestando a movimentação de recursos financeiros e estimados em dinheiro (fls. 34/39), tendo a
agremiação partidária quedado-se inerte, conforme certificado à fl. 43.
Na sequência, Parecer Técnico de fl. 44 concluiu pela desaprovação das contas.
Ouvido à fl. 46, o Ministério Público Eleitoral entendeu que por serem os valores insignificantes são incapazes de
macular as contas apresentadas acarretando sua aprovação com ressalva.
É o relatório. Passo à fundamentação e ao dispositivo.
Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem manter escrituração contábil, de forma a permitir a
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial,
estando obrigados a remeter à Justiça Eleitoral até 30 (trinta) de abril do ano subsequente sua prestação de
contas, mesmo que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro,
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consoante legislação vigente (arts. 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c arts. 4º, incisos IV e V, e 28, caput e §2º,
da Resolução TSE 23.546/2017).
No vertente caso, foi entregue Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos que é facultada às
agremiações partidárias municipais na hipótese de inexistência de receitas e despesas ainda que estimadas,
tendo sido todas as formalidades cartorárias exigidas pelo art. 45 da Resolução TSE 23.546/2017 cumpridas.
Entretanto, constatou-se o registro de receita e despesa estimável em dinheiro no montante de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) durante as Eleições 2016, assim como um depósito bancário não identificado no valor de R$
42,00 (quarenta e dois reais).
No sentido estrito da norma, a movimentação de recursos financeiros e estimáveis em dinheiro detectada
acarretaria a desaprovação das contas.
Contudo, examinando a documentação dos autos resta evidente que o depósito bancário de quantia irrisória foi
efetuado apenas para custear taxas bancárias irregularmente cobradas e que a doação estimada recebida tratavase de serviços prestados por terceiros, provavelmente contábeis e/ou advocatícios.
A situação narrada somada ao fato dos extratos bancários terem sido apresentados espontaneamente
demonstram a boa-fé do partido político interessado.
Ademais, o próprio Ministério Público, atuando como custos legis (fiscal da lei) opinou pela aprovação com
ressalva das contas sob o argumento dos valores movimentados terem sido insignificantes.
Portanto, com fundamento no princípio da razoabilidade, entendo que as impropriedades verificadas não
comprometem a regularidade das contas ensejando apenas sua aprovação com ressalva.
Pelo exposto, CONSIDERO PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido da República - PR (Órgão
Partidário Municipal da Barra dos Coqueiros/SE), referentes ao exercício financeiro de 2016, com as RESSALVAS
anteriormente mencionadas, nos termos dos arts. 45, inciso VIII, alínea "a" , e 46, inciso II, da Resolução TSE
23.546/2017.
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 23.546/2017.
Cientifique-se o MPE. Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, efetive-se o imediato arquivamento.
Aracaju/SE, 12/09/2018.
SORAIA GONÇALVES DE MELO
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 39-59.2018.6.25.0002
ORIGEM: BARRA DOS COQUEIROS-SE
INTERESSADO(A): AVANTE - ANTIGO PT DO B (DIRETÓRIO MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS/SE)
ADVOGADO: Saulo Ismerim Medina Gomes - OAB: 740-A/SE
INTERESSADO(A): MIRACI DOS SANTOS CORREIA
INTERESSADO(A): MISTENY DOS SANTOS
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Ano 2017
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas realizada pelo Avante - Antigo PT do B (Diretório Municipal da Barra dos
Coqueiros/SE) por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, no período referente ao
exercício 2017, protocolada em 03/07/2018 (fls. 02/14).
Publicou-se o Edital 11/2018 no Diário de Justiça Eletrônico - DJE do TRE/SE sem apresentação de impugnação
(certidão de fl. 19).
À fl. 19, certificou-se que não houve recebimento de cotas do Fundo Partidário.
Extrato bancário extraído do sistema de prestação de contas anual (SPCA) foi anexado à fl. 20.
À fl. 21, foi emitida análise técnica opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
Ouvido, o Ministério Público Eleitoral, em Parecer de fl. 23, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas.
É o relatório. Passo à fundamentação e ao dispositivo.
Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem manter escrituração contábil, de forma a permitir a
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial,
estando obrigados a remeter à Justiça Eleitoral até 30 (trinta) de abril do ano subsequente sua prestação de
contas, mesmo que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro,
consoante legislação vigente (arts. 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c arts. 4º, incisos IV e V, e 28, caput e §2º,
da Resolução TSE 23.546/2017).
No vertente caso, foi entregue Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos que é facultada às
agremiações partidárias municipais na hipótese de inexistência de receitas e despesas ainda que estimadas,
tendo sido todas as formalidades cartorárias exigidas pelo art. 45 da Resolução TSE 23.546/2017 cumpridas.
Entretanto, verifica-se recursos financeiros em conta bancária no montante de R$ 283,67 (duzentos e oitenta e
três reais e sessenta e sete centavos), provenientes de saldo já existente desbloqueado por ordem judicial.
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A nota explicativa de fl. 04 e os extratos bancários de fls. 07/13 comprovam a origem dos recursos financeiros
citados bem como sua não movimentação.
Assim, considero que a existência de recursos em conta bancária e a apresentação extemporânea das contas
constituem impropriedades que não comprometem a regularidade das contas ensejando apenas sua aprovação
com ressalvas como bem asseveraram as manifestações Técnica e Ministerial de fls. 21 e 23.
Pelo exposto, CONSIDERO PRESTADAS e APROVADAS as contas do Avante - Antigo PT do B (Órgão Partidário
Municipal da Barra dos Coqueiros/SE), referentes ao exercício financeiro de 2017, com as RESSALVAS
anteriormente mencionadas, nos termos dos arts. 45, inciso VIII, alínea "a" , e 46, inciso II, da Resolução TSE
23.546/2017.
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 23.546/2017.
Cientifique-se o MPE.
Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, efetive-se o imediato arquivamento.
Aracaju/SE, 12/09/2018.
SORAIA GONÇALVES DE MELO
Juíza Eleitoral
11ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 41-02.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): CLAUDIO BIRIBA DOS SANTOS
RESUMO: Eleições - Prestação de Contas - De Candidato - Eleições 2012
DESPACHO/DECISÃO:
(...)O presente feito trata da Prestação de Contas da campanha eleitoral, referente ao pleito municipal de 2012.
Extrai-se dos autos que não são identificadas impropriedades ou irregularidades que comprometam a
confiabilidade das contas apresentadas.
Assim, considerando que foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.463/2015, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, DECLARO APROVADAS as contas
referentes à campanha CLAUDIO BIRIBA DOS SANTOS, no pleito municipal 2012.
Determino ao Cartório desta 11ª ZE que adote as providências administrativas necessárias ao cumprimento desta
decisão, inclusive quanto ao seu registro no cadastro eleitoral do interessado e no SICO, conforme orientação da
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral (Informação n.º 387/2008-CGE).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se o representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Japaratuba(SE), 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 691-20.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADVOGADO: Alexandre Brito de Figueiredo - OAB: 2548/SE
ADVOGADO: Euler José Ribeiro Neto - OAB: 8894/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - ELEIÇÕES 2016
DESPACHO/DECISÃO:
(...)O presente feito trata da Prestação de Contas da campanha eleitoral, referente ao pleito municipal de 2016.
Extrai-se dos autos que não são identificadas impropriedades ou irregularidades que comprometam a
confiabilidade das contas apresentadas.
Assim, considerando que foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.463/2015, acompanhando o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, DECLARO APROVADAS
as contas referentes à campanha PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (JAPARATUBA), no pleito
municipal 2016.
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Determino ao Cartório desta 11ª ZE que adote as providências administrativas necessárias ao cumprimento desta
decisão, inclusive quanto ao seu registro no SICO, conforme orientação da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral
(Informação n.º 387/2008-CGE).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se o representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Aquidabã(SE), 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz da 11ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 76-93.2017.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): DEMOCRATAS - DEM - DIRETORIO MUNICIPAL PIRAMBU
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
INTERESSADO(A): ANTONIO CARLOS VIEIRA NUNES, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): EDVANIA MARIA DA SILVA ALMEIDA, TESOUREIRA
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2016, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 79-48.2017.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PIRAMBU/SE)
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
INTERESSADO(A): ADILSON DA SILVA SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): DOMINGOS DA SILVA, TESOUREIRO
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2016, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 80-33.2017.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPUBLICA - PR ( DIRETORIO MUNICIPAL MUNICIPIO PIRAMBU
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
INTERESSADO(A): MARCOS BIRIBA, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): IRAN DOS SANTOS, TESOUREIRO
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
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(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2016, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona,
PRESTAÇÃO DE CONTAS 88-10.2017.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE)
ADVOGADO: Felipe de Souza Silva - OAB: 5771/SE
INTERESSADO(A): ELDER MUNIZ SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): ANTONIO EDSON BARRETO, TESOUREIRO
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ELEIÇÕES 2016
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Analisando os autos, verifico a presença de falhas e omissões não supridas pelo prestador, ao constatar a
ausência de extratos bancários que contemplem todo o período do exercício financeiro, prejudicando a análise da
movimentação financeira, contrariando o art. 48, II, "a" da Resolução 23.463/15 do TSE, o que caracteriza
omissão de receita e consequente despesa.
Sobre este tema, é pacífico o entendimento desta Justiça Especializada no sentido de que ausência de extratos
bancários prejudica a análise das contas apresentadas. Vejamos
TRE-MT - Prestação de Contas PC 485476 MT (TRE-MT)
Data de publicação: 15/12/2011
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2010. CARGO. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATA NÃO ELEITA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS, EM SUA FORMA DEFINITIVA. OUTRAS IRREGULARIDADES. COMPROMETIMENTO DA
LISURA E TRANSPARÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXAMINADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. A
apresentação de extratos bancários, em sua forma definitiva, é obrigatória para os candidatos, de acordo com o
art. 29, § 7º, da Resolução n. 23.217/2010-TSE, a fim de tornar transparentes e legítimos os recursos arrecadados
durante a campanha eleitoral. Constatada irregularidade que compromete as contas da requerente, importando na
impossibilidade de aferição da regularidade de gastos de campanha, impõe-se a sua desaprovação, nos termos do
art. 39, III da Resolução n. 23.217/2010-TSE. As demais irregularidades encontradas confirmam a necessidade da
desaprovação das contas da candidata.
Ex positis, julgo DESAPROVADAS as contas em epígrafe, referentes ao exercício financeiro 2016, tendo em vista
que não foi sanada a irregularidade na Prestação de Contas e não foram atendidas as exigências ínsitas na Lei
9.096/95, e art. 29, inciso V Resolução TSE nº 23.546/2017, acompanhando o Parecer do Ministério Público
Eleitoral.
Oficiem-se ao Diretório Nacional e Regional do partido para que se proceda à suspensão do repasse de novas
cotas do fundo partidário, durante 01 ano, à agremiação inadimplente.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 81-18.2017.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO PROGRESSISTA - PP ( DIRETORIO MUNICIPAL DE PIRANBU
ADVOGADO: Jordana Amaral da Costa Oliveira - OAB: 5984/SE
INTERESSADO(A): FERNANDO JOSE CHAGAS JUNIOR, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): JOAO BATISTA DE SOUZA NETO, TESOUREIRO
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Analisando os autos, verifico a presença de falhas e omissões não supridas pelo prestador, ao constatar a
ausência de extratos bancários que contemplem todo o período do exercício financeiro, prejudicando a análise da
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movimentação financeira, contrariando o art. 48, II, "a" da Resolução 23.463/15 do TSE, o que caracteriza
omissão de receita e consequente despesa.
Sobre este tema, é pacífico o entendimento desta Justiça Especializada no sentido de que ausência de extratos
bancários prejudica a análise das contas apresentadas. Vejamos
TRE-MT - Prestação de Contas PC 485476 MT (TRE-MT)
Data de publicação: 15/12/2011
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2010. CARGO. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATA NÃO ELEITA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS, EM SUA FORMA DEFINITIVA. OUTRAS IRREGULARIDADES. COMPROMETIMENTO DA
LISURA E TRANSPARÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXAMINADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. A
apresentação de extratos bancários, em sua forma definitiva, é obrigatória para os candidatos, de acordo com o
art. 29, § 7º, da Resolução n. 23.217/2010-TSE, a fim de tornar transparentes e legítimos os recursos arrecadados
durante a campanha eleitoral. Constatada irregularidade que compromete as contas da requerente, importando na
impossibilidade de aferição da regularidade de gastos de campanha, impõe-se a sua desaprovação, nos termos do
art. 39, III da Resolução n. 23.217/2010-TSE. As demais irregularidades encontradas confirmam a necessidade da
desaprovação das contas da candidata.
Ex positis, julgo DESAPROVADAS as contas em epígrafe, referentes ao exercício financeiro 2016, tendo em vista
que não foi sanada a irregularidade na Prestação de Contas e não foram atendidas as exigências ínsitas na Lei
9.096/95, e art. 29, inciso V Resolução TSE nº 23.546/2017, acompanhando o Parecer do Ministério Público
Eleitoral.
Oficiem-se ao Diretório Nacional e Regional do partido para que se proceda à suspensão do repasse de novas
cotas do fundo partidário, durante 01 ano, à agremiação inadimplente.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 66-49.2017.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO PROGRESSISTA - PP ( COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPIO JAPARATUBA)
ADVOGADO: Jordana Amaral da Costa Oliveira - OAB: 5984/SE
INTERESSADO(A): RUYTHER FERREIRA SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): BENIGNA DOS SANTOS, TESOUREIRO
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Analisando os autos, verifico a presença de falhas e omissões não supridas pelo prestador, ao constatar a
ausência de extratos bancários que contemplem todo o período do exercício financeiro, prejudicando a análise da
movimentação financeira, contrariando o art. 48, II, "a" da Resolução 23.463/15 do TSE, o que caracteriza
omissão de receita e consequente despesa.
Sobre este tema, é pacífico o entendimento desta Justiça Especializada no sentido de que ausência de extratos
bancários prejudica a análise das contas apresentadas. Vejamos
TRE-MT - Prestação de Contas PC 485476 MT (TRE-MT)
Data de publicação: 15/12/2011
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2010. CARGO. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATA NÃO ELEITA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS, EM SUA FORMA DEFINITIVA. OUTRAS IRREGULARIDADES. COMPROMETIMENTO DA
LISURA E TRANSPARÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXAMINADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. A
apresentação de extratos bancários, em sua forma definitiva, é obrigatória para os candidatos, de acordo com o
art. 29, § 7º, da Resolução n. 23.217/2010-TSE, a fim de tornar transparentes e legítimos os recursos arrecadados
durante a campanha eleitoral. Constatada irregularidade que compromete as contas da requerente, importando na
impossibilidade de aferição da regularidade de gastos de campanha, impõe-se a sua desaprovação, nos termos do
art. 39, III da Resolução n. 23.217/2010-TSE. As demais irregularidades encontradas confirmam a necessidade da
desaprovação das contas da candidata.
Ex positis, julgo DESAPROVADAS as contas em epígrafe, referentes ao exercício financeiro 2016, tendo em vista
que não foi sanada a irregularidade na Prestação de Contas e não foram atendidas as exigências ínsitas na Lei
9.096/95, e art. 29, inciso V Resolução TSE nº 23.546/2017, acompanhando o Parecer do Ministério Público
Eleitoral.
Oficiem-se ao Diretório Nacional e Regional do partido para que se proceda à suspensão do repasse de novas
cotas do fundo partidário, durante 01 ano, à agremiação inadimplente.

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

Ano 2018, Número 172

Aracaju, sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Página 31

Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 79-48.2017.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PIRAMBU/SE)
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
INTERESSADO(A): ADILSON DA SILVA SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): DOMINGOS DA SILVA, TESOUREIRO
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2016, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 79-48.2017.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PIRAMBU/SE)
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
INTERESSADO(A): ADILSON DA SILVA SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): DOMINGOS DA SILVA, TESOUREIRO
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2016, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 13-34.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
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Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 7-27.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA LIBERAL - PSL
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 35-92.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PARTIDO POLÍTICO - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 8-12.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
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Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2-05.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - SANTO AMARO DAS BROTAS
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO POPUAR SOCIALISTA - PPS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 10-79.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - SANTO AMARO DAS BROTAS - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
ADVOGADO: Antônio Fernando Pinheiro Noronha Júnior - OAB: 3506/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 11-64.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - SANTO AMARO DAS BROTAS - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 17-71.2018.6.25.0011

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

Ano 2018, Número 172

Aracaju, sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Página 34

ORIGEM: SERGIPE - SANTO AMARO DAS BROTAS
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
ADVOGADO: Fábio Manuel dos Santos - OAB: 1168/SE
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 36-77.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): DEMOCRATAS - DEM
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 37-62.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 39-32.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
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(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 38-47.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 38-47.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 16-86.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - PIRAMBU - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT
ADVOGADO: Fausto Goes Leite Junior - OAB: 2525/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
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Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 9-94.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 5-57.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 3-87.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO DEMOCRATAS-DEM
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
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Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 40-17.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA -PPS
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 12-49.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 4-72.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL-PEN
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
(...)Tendo em vista que foram apresentadas tempestivamente, observando-se os documentos elencados no art. 29
da Resolução acima mencionada, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo partido em epígrafe, exercício
financeiro 2017, uma vez que da análise não restaram detectadas irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 12 de setembro de 2018.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
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12ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO PENAL 4-06.2017.6.25.0012 (PROTOCOLO: 45/2017)
ORIGEM: SERGIPE – LAGARTO – 12ª ZONA ELEITORAL
JUÍZA: MARCEL MAIA MONTALVÃO
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: REGINALDO MENEZES DE LISBOA
ADVOGADO: Rodrigo Torres Campos – OAB/SE 5527
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2017
SENTENÇA
O Ministério Público do Estado de Sergipe, denunciou REGINALDO MENEZES DE LISBOA, filho de João
Menezes de Lisboa e Maria Serafim dos Santos, por ter este, consoante narrado pelo órgão, no dia das eleições,
utilizado amplificador de som para emitir jingle do candidato Valmir Monteiro, praticando o delito do art. 39,
parágrafo 5º da lei 9.504/97. Narra ainda que esse fato chegou ao conhecimento da polícia através de denúncia
reportando a existência de aglomeração de pessoas e som alto no bairro Loiola. A autoridade policial, confirmando
a ocorrência, identificou, nas proximidades do bar do flamengo, a origem do som. A proposta de transação penal
não foi aceita, e a suspensão condicional do processo não cumprida. Denuncia recebida em 26 de abril de 2017.
Promovidos os atos instrutórios, foram as testemunhas arroladas, inclusive por carta precatória, tendo sido o réu
devidamente qualificado e interrogado. As alegações foram devidamente apresentadas tanto pelo Ministério
Público, quanto pela defesa. É o relatório. Decido. Da análise dos autos verifica-se a materialidade do delito
tipificado no art. 39, parágrafo 5 da lei 90504/97, que reza: Art. 39, § 5º constituem crimes, no dia da eleição,
puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviço a comunidade pelo
mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: “I – o uso de alto-falante e amplificadores de
som ou promoção de comício ou carreata.” Do termo de ocorrência circunstanciado, vê-se o auto de apreensão do
aparelho de som caixa acústica amplificada com controle, além do cartão de memória MicroSD. Já no que diz com
a autoria, os policiais que participaram da diligência, os dois, um 3 sargento do exército e outro, o cabo do exército
foram unânimes em informar que confirmaram as denúncias dos populares e encontraram o denunciado tocando
som alto com o jingle de um candidato, que o som da música foi o que os guiou ao local de onde partia o som.
Asseveraram ainda que encontraram a caixa de som e que o denunciado assumiu a sua propriedade. Na mesma
oportunidade, informaram ter ouvido a música, do então candidato Valmir Monteiro, “é vinte, É vinte, é vinte” O réu
por sua vez, não nega a autoria delitiva, argumentando apenas que apesar de estar com som alto, tocando jingle
de candidato, não sabia que referida conduta era ilícita. Desta forma, restou suficientemente comprovado que o
réu Reginaldo, no dia 02 de outubro de 2016, utilizou caixa de som amplificadora, veiculando jingle de candidato.
Assim sendo, julgo procedente o pedido para condenar REGINALDO MENEZES DE LISBOA, pela prática do
delito tipificado no art. 39 §5 da lei 9.504/1997. Passo doravante, a dosimetria da pena. Tendo em mente que não
há nos autos quaisquer registros desabonadora da conduta do réu ou que me autorizem a análise das
circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 6(seis) meses de detenção, já estando fixada no mínimo legal, deixo
de atenuá-la. Inexistindo causas agravantes, de aumento ou diminuição de penal, fixo a pena definitiva em 6(seis)
meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. Pelas mesmas razões, a pena de multa, fixo em cinco mil
UFIR. Sendo certo que as circunstancias pessoais do réu autorizam, substituo a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito, na modalidade prestação de serviço a comunidade, por 7 horas semanais em local a ser
especificado em audiência admonitória. Fica desde já autorizada a retirada do bem apreendido, caixa
amplificadora, pelo réu. Tudo certificado nos autos. Ao bel, Rodrigo Torres Campos, OAB/SE 5527 nomeado
apenas para apresentar alegações finais, fixo honorários advocatícios em R$ 500,00(quinhentos reais), a serem
pagos pela União, já que não ha´defensoria Pública federal organizada neste Município de Lagarto. Comunique-se
à Procuradoria da Fazenda Nacional. P.R.I. Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no rol. De culpados.
Comunicações necessárias.
Lagarto, 11 de setembro de 2018.
Carolina Valadares Bitencourt.
Juíza Eleitoral.
PETIÇÃO 14-50.2017.6.25.0012 (ANTIGA PETIÇÃO Nº 1-51.2017.6.25.0012) - EXTINÇÃO PUNIBILIDADE N.º
14-50
PROTOCOLO: 6937/2017
ORIGEM: SERGIPE – LAGARTO – 12ª ZONA ELEITORAL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: JERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADO: Antônio Henrique Menezes de Melo – OAB/SE 2400
Vistos etc.
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JERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS foi beneficiado com a conversão da pena restritiva de direito em pecúnia no valor
correspondente a 02 (dois) salários-mínimos, em conjunto com a multa no patamar mínimo equivalente a 5 mil UFIR,
sendo o valor total parcelado em 12 prestações mensais, assim, homologada por sentença a proposta de transação penal.
Em 29/08/2018, foi certificado o cumprimento da pena pelo beneficiado.
É o que importa relatar.
Decido.
Observa-se que houve o cumprimento in totum das penas determinadas por este Juízo, conforme certidão exarada
às fl. 63, dos presentes autos.
O parquet pleiteou a extinção da punibilidade, ante o cumprimento da pena, e o arquivamento dos autos por ser o
único condenado.
Diante do aduzido, declaro extinta a punibilidade de JERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS.
Determino, ainda, a expedição de alvará para levantamento total do saldo de valores depositados, em nome da
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA ESPERANÇA (FAZENDA SÃO MIGUEL MASCULINA) CNPJ nº. 48.555.775/0012-02, entidade previamente credenciada junto a este juízo, no valor de R$
4.796,32 (quatro mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) e seus acréscimos.
Considerando o teor do artigo 7 do Provimento CRE n.º 02/2013, fixo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para
que a entidade acima apresente no Cartório Eleitoral a prestação de contas dos recursos recebidos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Lagarto/SE, 13 de setembro de 2018.
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
Juíza Eleitoral da 12ª ZE
Edital
EDITAL 17/2018 - CONFERÊNCIA VISUAL DAS URNAS ELETRÔNICAS
A Excelentíssima Sra. Dra. Carolina Valadares Bitencourt, Juíza Eleitoral da 12ª Zona – Lagarto, em cumprimento
ao disposto nos artigos 88, 89 e 90 da Resolução TSE 23.554/2017, FAZ SABER a todos os que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos membros do Ministério Público, os representantes da
Ordem dos Advogados do Brasil, Fiscais, Delegados e Representantes de Partidos Políticos e Coligações, ou, a
quem possa interessar, que foi designado o dia 05/10/2018, às 09:00 horas, para realização de AUDIÊNCIA DE
CONFERÊNCIA VISUAL DOS DADOS CONSTANTES DA TELA INICIAL DAS URNAS ELETRÔNICAS
MEDIANTE LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ocasião em que, caso seja necessário, poderá ser efetuado
eventual ajuste de horário ou calendário interno, bem como procedimentos de contingência legalmente previstos,
no auditório do Fórum Epaminondas Silva de Andrade Lima, situado na Rodovia Antônio Martins de Menezes, s/n,
em Lagarto/SE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, foi
expedido o presente Edital que será afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral e publicado no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Lagarto, aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito
(2018). Eu, __________, (Mônica de Carvalho Rocha), Chefe de Cartório da 12ª Zona Eleitoral, o digitei e assino.
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
Juíza Eleitoral da 12ª Zona
EDITAL 18/2018 - OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
A Excelentíssima Sra. Dra. Carolina Valadares Bitencourt, Juíza Eleitoral da 12ª Zona – Lagarto, em cumprimento
ao disposto no artigo 194, §1º, da Resolução TSE 23.554/2017, FAZ SABER a todos os que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos membros do Ministério Público, os representantes da
Ordem dos Advogados do Brasil, Fiscais, Delegados e Representantes de Partidos Políticos e Coligações, ou, a
quem possa interessar, que no dia 06/10/2018, a partir das 12:00 horas, no Fórum Eleitoral Juiz Osório de Araújo
Ramos, situado na Rodovia Antônio Martins de Menezes, s/n, em Lagarto/SE, será realizada a OFICIALIZAÇÃO
DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO (GERZONA) que será utilizado nas ELEIÇÕES GERAIS 2018, cientificando
que a OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DE URNA realizar-se-á
automaticamente pelo próprio sistema a partir das 12:00 horas do dia da eleição, ou seja, 07/10/2018, nos termos
do art. 198 da Resolução de Atos Preparatórios retromencionada.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, foi
expedido o presente Edital que será afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral e publicado no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Lagarto, aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito
(2018). Eu, __________, (Mônica de Carvalho Rocha), Chefe de Cartório da 12ª Zona Eleitoral, o digitei e assino.
CAROLINA VALADARES BITENCOURT
Juíza Eleitoral da 12ª Zona
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18ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 52/2018 - ELEIÇÕES GERAIS 2018
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA, Juiz(Juíza) da 18ª Zona Eleitoral, PORTO DA
FOLHA/SE , por força da Lei 9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e
Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, que, nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei
nº
4.737/65), tendo sido processadas mudanças na sua composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou
funções
eleitorais especiais, correspondentes ao mencionado Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo
discriminados no
pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
Função Especial Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
ADMINISTRADOR DE
PRÉDIO
000229862151 GEOVANEIDE DA SILVA DANTAS
XAVIER
026626732100 RAFAELA SILVA DOS SANTOS
Local de Trabalho: GOV. LOURIVAL BATISTA, COLÉGIO ESTADUAL, situado à RUA MAJOR JOAO
GONCALVES, 1744
O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 18ª Zona.
Eu SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA Juiz(a) da 18ª Zona Eleitoral/SE.
PORTO DA FOLHA, 6 de setembro de 2018
___________________________________________________________________
Dr(a) SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA
Juiz(Juíza) da 18ª Zona Eleitoral/SE
EDITAL 53/2018 - ELEIÇÕES GERAIS 2018
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA, Juiz(Juíza) da 18ª Zona Eleitoral, PORTO DA
FOLHA/SE , por força da Lei 9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e
Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, que, nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei
nº
4.737/65), tendo sido processadas mudanças na sua composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou
funções
eleitorais especiais, correspondentes ao mencionado Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo
discriminados no
pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
Função Especial Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
AUXILIAR DE TRANSPORTE 010957762160 JOSE RINALDO DE SANTANA 016025502143 RAFAEL MELO
CRUZ
O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 18ª Zona.
Eu SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA Juiz(a) da 18ª Zona Eleitoral/SE.
PORTO DA FOLHA, 6 de setembro de 2018
___________________________________________________________________
Dr(a) SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA
Juiz(Juíza) da 18ª Zona Eleitoral/SE
EDITAL 054/2018.
O Doutor SERGIO FORTUNA DE MENDONÇA, Juiz Eleitoral da 18ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram DEFERIDOS
por este Juízo Eleitoral 12 (Doze) REQUERIMENTOS DE SEGUNDA VIA – Lote 0018/2018, conforme relações
em anexo, fazendo saber, ainda, que o prazo para recurso/impugnação dos mesmos é de 05 (cinco) dias no caso
de indeferimento e de 10 (dez) dias na hipótese de deferimento, contados da publicação deste expediente, de
acordo com os art. 17, § 1º e 18, § 5º da Resolução TSE nº 21.538/03. PORTO DA FOLHA, começando pelo(a)
eleitor(a) CICERO DA CONCEIÇÃO SANTOS e terminando por ZELMA MACHADO LIMA DO NASCIMENTO.
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Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, manda
expedir o presente edital que será afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Porto da
Folha/SE em 05 de Setembro de 2018. Eu, _____________, (Romário Gomes Santos) Chefe de Cartório, digitei e
conferi.
SERGIO FORTUNA DE MENDONÇA
Juiz Eleitoral – 18ª Zona
EDITAL 55/2018 - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) SERGIO FORTUNA DE MENDONÇA, Juiz(Juíza) da 018ª Zona Eleitoral, PORTO
DAFOLHA/SE , por força da Lei nº 9.504/97. FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem
conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais
interessados, foram nomeados abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que
desempenharão no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver. ALAN
FERREIRA HORA, I.E. nº 017961142194 – AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS; ADRIANO SANTOS DE
OLIVEIRA, I.E. nº 015909032143 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS; RAFAELA SILVA DOS SANTOS, I.E.
nº 026626732100 - COORDENADOR DO LOCAL DE VOTAÇÃO; ERILIA FERNANDA SANTOS ARAGÃO, I.E. nº
026874172127 - COORDENADOR DO LOCAL DE VOTAÇÃO; MARIA JOSÉ DE MELO FARIAS, I.E. nº
028662232178 - COORDENADOR DO LOCAL DE VOTAÇÃO GERALDO CARDOSO DA PAIXÃO. I.E. nº
001399512194 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS; RAFAEL MELO CRUZ, I.E. nº 016025502143 –
AUXILIAR DE TRANSPORTE. Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados - da livre apreciação do
Juiz - somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse
prazo. Por outro lado, o nomeado que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do
pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação
eleitoral. E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 018ª
Zona Eleitoral PORTO DA FOLHA/SE, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não
havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando os nomeados intimados a comparecerem no
dia,hora e lugares designados. O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 018ª Zona Eleitoral/SE. PORTO DA
FOLHA, 11 de setembro de 2018
Dr(a) SERGIO FORTUNA DE MENDONÇA
Juiz(Juíza) da 018ª Zona Eleitoral
EDITAL 420/2018 - 18ª ZE
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) SERGIO FORTUNA DE MENDONÇA, Juiz(Juíza) da 18ª Zona Eleitoral, PORTO DA
FOLHA/SE , por força da Lei 9.504/97 TORNA PÚBLICO: FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele
tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados,
que, nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei nº 4.737/65), tendo sido processadas mudanças na sua
composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou funções eleitorais especiais, correspondentes ao
mencionado Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo discriminados no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 primeiro turno e segundo turno, se houver. MESÁRIO: Substituído: SILVANIA SOARES BARBOSA SANTOS, I.E.
nº 015791932194; Substituto: EVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS, I.E. nº 015793532127 COORDENADOR(a) DO
LOCAL DE VOTAÇÃO: Substituído: GEOVANEIDE DA SILVA DANTAS XAVIER - T.E 0002-2986-2151;
Substituto: RAFAELA SILVA DOS SANTOS - T.E 0266-2673-2100 ELETRICISTA: Substituído: JORGE LUIZ DE
OLIVEIRA - T.E 0133-8844-2143; Substituto: GERALDO CARDOSO DA PAIXÃO - TE 0013.9951.2194 AUXILIAR
DE TRANSPORTE: Substituído: JOSÉ RINALDO DE SANTANA - T.E 0109-5776-2160; Substituto: RAFAEL
MELO CRUZ T.E 0160.2550.2143. O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 18ª Zona.
24ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO PENAL 353-07.2016.6.25.0024 (PROTOCOLO: 36.211/2016)
ORIGEM: CAMPO DO BRITO/SE
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: ALAELSON BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): Lenilde Meireles de Melo OAB/SE 8960
SENTENÇA (Parte final)
CONCLUSÃO
ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE a presente ação para condenar Alaelson Borges de Oliveira em face da
prática do ilícito.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Campo do Brito (SE), 24 de agosto de 2018.

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

Ano 2018, Número 172

Aracaju, sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Página 42

DANIELA DE ALMEIDA BAYMA VALDIVIA
Juíza Eleitoral
Relação de Advogados
Lenilde Meireles de Melo OAB/SE 8960
28ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 52-82.2015.6.25.0028
ORIGEM: CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO-SE (28ª ZONA ELEITORAL - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO)
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RÉU: EDNALDO VIEIRA BARROS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RÉU: JOSÉ ANTÔNIO SOARES
DEFENSOR PÚBLICO: Raimundo Costa Coelho Filho
DEFENSOR PÚBLICO: Vinícius Freire Vinhas
DEFENSOR PÚBLICO: Francisco Galdino Carvalho Santos
RÉU: JOSELILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RÉU: ADRIANO DE SANTANA FEITOZA
ADVOGADO: João Bosco Freitas Lima - OAB: 2927/SE
ADVOGADO: Fábio Silva da Costa - OAB: 8042/SE
RÉU: MANOEL PACIÊNCIA DA SILVA
ADVOGADO: Cícero Dantas de Oliveira - OAB: 6882/SE
RÉU: ALBERTO JORGE FRANCO VIEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: Raimundo Costa Coelho Filho
DEFENSOR PÚBLICO: Vinícius Freire Vinhas
DEFENSOR PÚBLICO: Francisco Galdino Carvalho Santos
RESUMO: AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - DENÚNCIA . AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
CORRUPÇÃO OU FRAUDE. ART. 299 CÓDIGO ELEITORAL. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
R. hoje.
Defiro a cota da E. Procuradora Regional Eleitoral (fl. 299).
Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se.
Canindé de São Francisco/SE, 12 de setembro de 2018.
LUIZ EDUARDO ARAÚJO PORTELA
Juiz Eleitoral da 28ª Zona/SE
Edital
EDITAL 031/2018
O DOUTOR LUIZ EDUARDO ARAÚJO PORTELA, JUIZ DA 28ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram DEFERIDOS os
Requerimentos de Segunda Via constantes do(s) Lote(s) 024 e 025/2018, consoante relação(ões) de Títulos
Impressos afixada(s) no átrio deste Cartório Eleitoral, cujo prazo para recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com
os arts. 17, § 1.º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/03.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente Edital no DJE/TRE-SE, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de
costume. Dado e passado nesta cidade de Canindé de São Francisco/SE, em 12 de Setembro de 2018. Eu,
(____________________), João Leopoldo de Albuquerque Missias, Auxiliar de Cartório, que preparei, digitei e
subscrevo.
JAN HENRIQUE SANTOS FERRAZ
Chefe do Cartório Eleitoral da 28ª Zona/SE
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35ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 32-65.2018.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
JUÍZA ELEITORAL KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido da República de Indiaroba/SE,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado edital (nº 024/2018) constando o nome dos órgãos partidários e seus respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação financeira, transcorreu, in albis, o prazo para sua
impugnação.
Não foram enviados extratos à Justiça Eleitoral através do sistema SPCA, nem houve emissão de recibos de
doação e registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Ministério Público Eleitoral emitiu parecer à folha retro.
É o Relatório. Decido.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária cumpriu as obrigações e formalidades ínsitas na Lei 9.096/95 e na
Resolução TSE 23.546/2017.
Isso posto, considerando que foram atendidas as exigências legais pertinentes, declaro APROVADAS as contas
da agremiação municipal do Partido da República de Indiaroba/SE, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Umbaúba/SE, 12 de setembro de 2018.
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 73-32.2018.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - INDIAROBA - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
JUÍZA ELEITORAL KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (DIRETORIO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE)
ADVOGADO: Jose Eduardo Habib Mendonça dos Santos - OAB: 6368/SE
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido Social Cristão de Indiaroba/SE,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado edital (nº 019/2018) constando o nome dos órgãos partidários e seus respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação financeira, transcorreu, in albis, o prazo para sua
impugnação.
Não foram enviados extratos à Justiça Eleitoral através do sistema SPCA, nem houve emissão de recibos de
doação e registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Ministério Público Eleitoral emitiu parecer à folha retro.
É o Relatório. Decido.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária cumpriu as obrigações e formalidades ínsitas na Lei 9.096/95 e na
Resolução TSE 23.546/2017.
Isso posto, considerando que foram atendidas as exigências legais pertinentes, declaro APROVADAS as contas
da agremiação municipal do Partido Social Cristão de Indiaroba/SE, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Umbaúba/SE, 12 de setembro de 2018.
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 7-52.2018.6.25.0035
ORIGEM: SERGIPE - SANTA LUZIA DO ITANHY - 35ª ZONA ELEITORAL (UMBAÚBA)
JUÍZA ELEITORAL KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI/SE)
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ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - Não Prestadas
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido da República de Santa Luzia do
Itanhi/SE, referente ao exercício financeiro de 2015.
Publicado edital (nº 025/2018) constando o nome dos órgãos partidários e seus respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação financeira, transcorreu, in albis, o prazo para sua
impugnação.
Não foram enviados extratos à Justiça Eleitoral através do sistema SPCA, nem houve emissão de recibos de
doação e registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Ministério Público Eleitoral emitiu parecer à folha retro.
É o Relatório. Decido.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária cumpriu as obrigações e formalidades legais pertinentes.
Isso posto, considerando que foram atendidas as exigências ínsitas na Lei 9.096/95 e na Resolução TSE
23.432/14, obedecido o rito previsto na Resolução TSE 23.464/15, declaro APROVADAS as contas da agremiação
municipal do Partido da República de Santa Luzia do Itanhi/SE, referente ao exercício financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Umbaúba/SE, 12 de setembro de 2018.
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
Juíza Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600824-75.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
REFERÊNCIA: REPRESENTAÇÃO Nº 0600824-75.2018.6.25.0000
Origem: Itabaiana - SERGIPE
Juiz(a) Relator(a): BRIGIDA DECLERC FINK
REPRESENTANTE(S): MARIA VIEIRA DE MENDONCA
Advogados do(a) REPRESENTANTE(S): PRISCILLA MENDONCA ANDRADE - SE10154, MICHAEL DOUGLAS
CUNHA DA MOTA - SE9263
REPRESENTADO(S): VALMIR DOS SANTOS COSTA, TALYSSON BARBOSA COSTA
Advogado do(a) REPRESENTADO(S): FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173
Advogados do(a) REPRESENTADO(S): AIDAM SANTOS SILVA - SE10423, FABIANO FREIRE FEITOSA SE3173, ROMERITO OLIVEIRA DA TRINDADE - SE6375
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO
A
Secretaria
Judiciária,
com
fundamento
no
art.
26
da
Resolução
TSE
nº
23.547/2017, INTIMA o(a) (REPRESENTANTE(S): MARIA VIEIRA DE MENDONCA para, no prazo de 02 (dois)
dias, se manifestar sobre os documentos juntados pela defesa, nos autos do processo em referência.
Aracaju(SE), em 12 de setembro de 2018.
JAMILLE SECUNDO MELO
Secretaria Judiciária
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