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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 285, parágrafo único do Código de Processo c/c art. 101, § 13 do
Regimento Interno do TRE-SE, damos ciência aos interessados que em 05/11/2018 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=05/11/2018
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 06 de novembro de 2018.
MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
Ato Ordinatório
PETIÇÃO 6-80.2015.6.25.0000 - (PROTOCOLO: 361/2015)
PROCEDÊNCIA: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): JOSÉ GILTON PINTO GARCIA
ADVOGADO: WESLEY ARAÚJO CARDOSO - OAB: 5509/SE
ADVOGADA: NANNA KRISNA BAIÃO VASCONCELOS - OAB: 10915/SE
ADVOGADO: JOSÉ GILTON PINTO GARCIA - OAB: 320/SE
INTERESSADO(A): ROSÂNGELA SANTOS SILVA
ADVOGADA: NANNA KRISNA BAIÃO VASCONCELOS - OAB: 10915/SE
ADVOGADO: WESLEY ARAÚJO CARDOSO - OAB: 5509/SE
ADVOGADO: JOSÉ GILTON PINTO GARCIA - OAB: 320/SE
INTERESSADO(A): FELIPE AUGUSTO DE SANTANA ALVES
ADVOGADO: JOSÉ LAURO SEIXAS LIMA - OAB: 5579/SE
ADVOGADO: JOSE BENITO LEAL SOARES NETO - OAB: 6215/SE
ADVOGADO: HANS WEBERLING SOARES - OAB: 3839/SE
ADVOGADO: FRED D'AVILA LEVITA - OAB: 5664/SE
INTERESSADO(A): RODRIGO SANTANA VALADARES
ADVOGADO: JOSÉ LAURO SEIXAS LIMA - OAB: 5579/SE
ADVOGADO: JOSE BENITO LEAL SOARES NETO - OAB: 6215/SE
ADVOGADO: HANS WEBERLING SOARES - OAB: 3839/SE
ADVOGADO: FRED D'AVILA LEVITA - OAB: 5664/SE
INTERESSADO(A): ADELSON BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): JOSÉ EDIVAN DO AMORIM
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): HEROILTON DE JESUS SILVA
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): JOSÉ ALMEIDA LIMA
INTERESSADO(A): JOSÉ ARISTEU SANTOS NETO
INTERESSADO(A): JOSÉ CARLOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
ATO ORDINATÓRIO:
Com fundamento nos arts. 79, § 1º e 97 do Regimento Interno do TRE-SE (Resolução nº 187/2016), a Secretaria
Judiciária INTIMA o(a) advogado(a) Fabiano Freire Feitosa - OAB/SE nº 3173 para apresentar procuração e/ou
regularizar o vício de representação processual, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, vez que não possui
instrumento de procuração nos autos, das seguintes partes: JOSÉ GILTON PINTO GARCIA, ROSÂNGELA
SANTOS SILVA, FELIPE AUGUSTO DE SANTANA ALVES, RODRIGO SANTANA VALADARES, JOSÉ ALMEIDA
LIMA e JOSÉ ARISTEU SANTOS NETO, porém apresentou recurso eleitoral em nome dos seus representados e
dos demais interessados no processo ("e OUTROS") em sua peça, nos autos do(a) PETIÇÃO Nº 6-
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80.2015.6.25.0000, contudo, seu nome não consta do instrumento procuratório apresentado pelas mencionadas
e/ou elas não possuírem advogado(s) constituídos.
Aracaju (SE), em 06/11/2018.
MARCOS VINÍCIUS LINHARES C. DA SILVA
Secretário Judiciário
Acórdão
ACÓRDÃOS DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 05/11/2018 ÀS 15:00
PETIÇÃO 15-71.2017.6.25.0000
ORIGEM: ARACAJU-SE
RELATOR: DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: DIOGO SOUZA GOMES - OAB: 8323/SE
REQUERENTE: CARLITO SANTOS LEMOS BRITO, MARCOS SANTOS SOUZA, ODAIR AMBROSIO E EDSON
DE SOUZA PEREIRA
DECISÃO: ACÓRDÃO.
VOTAÇÃO: ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, POR
UNANIMIDADE, EM JULGAR DEFERIDO PARCIALMENTE O PEDIDO.
EMENTA: PETIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2014.
IRREGULARIDADES E IMPROPRIEDADES. ANÁLISE CONFORME REGRAS VIGENTES NA ÉPOCA. RES.
TSE 23.546/2017. RECEITAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESAS.
VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES. CONFIABILIDADE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROMETIMENTO. PETIÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DE REPASSE DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
1. As irregularidades e impropriedades referentes a exercícios anteriores ao de 2015 devem ser analisadas
conforme as regras previstas na Res. TSE 21.841/2004, vigentes na época, por força do artigo 65, § 3º, I, da
Res.TSE 23.546/2017.
2. Regularidade das doações de bens estimáveis em dinheiro comprovada mediante termos de doação, conforme
disposto no artigo 4º, § 3º, II, da Res. TSE 21.841/2004.
3. Constatado o recebimento de recursos de origem não identificada, deve o respectivo valor ser recolhido ao
erário, consoante disposto no o artigo 6° da Resolução TSE nº 21.841/04.
4. A utilização irregular de recursos do fundo partidário, por falta de comprovação ou por destinação indevida,
caracteriza mau uso de dinheiro público, o que impõe a devolução dos valores apurados ao erário (Res. TSE
21.841/04, art. 34). Precedentes.
5. Uso de recursos de origem não identificada e falta de comprovação das despesas realizadas constituem falhas
que comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas, ensejando a sua desaprovação e a imposição das
sanções de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário e de recolhimento dos valores envolvidos ao
erário.
6. Petição parcialmente deferida. Desaprovação das contas..
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 163-19.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Antônio Eduardo Silva Ribeiro - OAB: 843/SE
ADVOGADO: Ailton Alves Nunes Júnior - OAB: 3475/SE
ADVOGADO: Augusto Sávio Leó do Prado - OAB: 2365/SE
ADVOGADO: Mario Cesar Vasconcelos Freire de Carvalho - OAB: 2725/SE
ADVOGADO: Danilo Gurjão Machado - OAB: 5553/SE
ADVOGADA: Theresa Rachel Santa Rita Dantas Lima - OAB: 3278/SE
ADVOGADO: Luigi Mateus Braga - OAB: 3250/SE
ADVOGADO: Rodrigo Castelli - OAB: 643-A/SE
ADVOGADO: Jean Filipe Melo Barreto - OAB: 6076/SE
ADVOGADO: Emanuel Messias Barbosa Moura Júnior - OAB: 2851/SE
ADVOGADO: Victor Ribeiro Barreto - OAB: 6161/SE
INTERESSADO(A): JOÃO BOSCO DA COSTA
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INTERESSADO(A): MONIZE TALLINE ALMEIDA SANTOS
INTERESSADO(A): JOSÉ HUMBERTO DA COSTA
ADVOGADO: Mario Cesar Vasconcelos Freire de Carvalho - OAB: 2725/SE
ADVOGADO: Rodrigo Castelli - OAB: 661-A/SE
ADVOGADO: Augusto Sávio Leó do Prado - OAB: 2365/SE
ADVOGADO: Danilo Gurjão Machado - OAB: 5553/SE
ADVOGADO: Jean Filipe Melo Barreto - OAB: 6076/SE
ADVOGADO: MARIANNE CAMARGO MATIOTTI DANTAS - OAB: 11538/SE
ADVOGADO: Prado, Castelli, Vasconcelos Sociedade de Advogados - OAB: 589/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE
DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - ANO 2015.
DESPACHO/DECISÃO:
DESPACHO
Considerando o teor do artigo 40 da Resolução TSE n° 23.546/2017;
Considerando a desnecessidade de diligências.
Declaro encerrada a fase probatória e determino a intimação do órgão estadual do Partido Republicano da Ordem
Social (PROS) e de todos os interessados incluídos no feito, por meio do DJE, para o oferecimento de alegações
finais.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju(SE), 31 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RELATOR
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Atos da Secretaria de Gestão de Pessoas
Atos Diversos
PARECER 419/2018 - SECAP, DE 05/11/2018 - DESPACHO 14918/2018 - GAB-DG
Senhor Diretor,
Trata-se da concessão do adicional de qualificação (AQ), instituído pelo artigo 14, da Lei nº 11.416/2006 e
regulamentado pela Resolução TSE nº 23.380/2012, aos servidores integrantes do quadro permanente deste
Tribunal, decorrente de cursos de pós-graduação e ações de treinamento comprovados.
A servidora EDILEUZA DE LIMA BEZERRA GUSMÃO, Técnico Judiciário, Área Administrativa, matrícula
30923329, averbou em 1º de outubro de 2018, certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu
(Especialização) em Direito Eleitoral (0592148), nos termos da Resolução CNE/CES nº 1, de 08 de junho de
2007, sendo realizado no período de 23/11/2017 a 31/07/2018, com carga horária de 495 horas.
Analisando o respectivo certificado, a Comissão, instituída pela Portaria 654/09 e alterada pela Portaria 336/16,
entende que existe consonância entre o curso realizado e as atribuições do cargo efetivo desempenhadas pela
servidora, manifestando-se favorável à concessão do adicional de qualificação de 7,5%, decorrente de curso de
pós-graduação Lato Sensu, em conformidade com o Art. 6º, I, da Resolução TSE mencionada, observando-se
ainda os efeitos financeiros a partir da data de apresentação do certificado, conforme preceitua o art. 7º do mesmo
regulamento.
Por fim, a Comissão alerta para a observância do art. 15, § 1º, da Lei 11.416/06, onde define a não cumulatividade
de percentual entre os adicionais de qualificação de graduação, especialização, mestrado e doutorado.
Diante do exposto, solicitamos autorização para a concessão, à referida servidora, do percentual constante da
tabela acima (*), incidente sobre o respectivo vencimento básico.
CARLA NUNES NOVAES
Presidente
(Titular da Seção de Capacitação)
OONA KARINA MENDES DA SILVA
Membro Substituta
(Substituta da Seção de Lotação e Gestão de Desempenho)
FÁBIO ALMEIDA DE SOUZA
Membro Titular
(Titular da Seção de Direitos e Deveres)
(*) Tabela em anexo
DESPACHO 14918/2018 - GAB-DG, de 05/11/2018

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 209

Aracaju, quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Página 5

Autorizo a concessão de adicional de qualificação (AQ) à servidora EDILEUZA DE LIMA BEZERRA GUSMÃO, nos
termos do Parecer 419 - SECAP.
À SGP para as providências de estilo.
NORIVAL NAVAS NETO
Diretor Geral Substituto
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 586/2018 – CORREIÇÃO ORDINÁRIA
A Excelentíssima Senhora Drª. JUMARA PORTO PINHEIRO, MM. Juíza da 1ª Zona Eleitoral, do Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe, no uso das suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que, na forma
prevista da Resolução TSE 21.372/2003 e do Provimento CRE-SE 07/2009, será procedida CORREIÇÃO
ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos desta Zona Eleitoral, no dia 22 de novembro de 2018, a partir das
7h30min.
Nesta mesma data poderão ser apresentadas reclamações contra os serviços cartorários.
E para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente Edital que será afixado no local de costume
e publicado no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Aracaju/SE, ao(s) 05 dias do mês de novembro de 2018, eu, Maria Carmem
Souza Santos, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
(Documento assinado eletronicamente)
JUMARA PORTO PINHEIRO
Juíza Eleitoral da 1ª Zona
PORTARIA 846/2018 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
A Drª. JUMARA PORTO PINHEIRO, Juíza da 1ª Zona Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no art. 2º, § único, da Resolução TSE 21.372, de 25 de março de 2003;
Considerando as disposições constantes no Provimento CRE-SE 07/2009 e Ofício Circular 453/2018 – TRESE/CRE/COCRE/SESOR.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o dia 22 de novembro de 2018, a partir das 7h30min, para a realização de correição ordinária
nos serviços desta Zona Eleitoral.
Art. 2º - Determinar a utilização do Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais – SICEL, disponibilizado pela
Corregedoria-Geral Eleitoral para a realização da correição.
Art. 3º - Designar a servidora MARIA CARMEM SOUZA SANTOS para secretariar os trabalhos de correição.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência ao(à) representante do Ministério Público desta Zona Eleitoral.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
(Documento assinado eletronicamente)
JUMARA PORTO PINHEIRO
Juíza Eleitoral da 1ª Zona
03ª Zona Eleitoral
Sentença
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 7-51.2018.6.25.0003 - CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (Diretório Municipal de Graccho Cardoso/SE)
ADVOGADO: Renato Carlos Cruz Meneses – OAB: 2455/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - APROVAÇÃO DE CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD – Graccho Cardoso/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao
exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da
Resolução/TSE nº 23.546/2017.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 09/10) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 12).
Em certidão de fls. 18, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou haver registro de conta bancária diversa (fls. 13), que
segundo a agremiação municipal encontra-se encerrada, bem como segundo SPCA não há lançamentos para
essa conta-corrente.
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 41).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fls. 42).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução/TSE nº 23.546/2017,
conforme estabelece seu artigo 28, § 3º:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes".
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
"Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados."
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução/TSE nº 23.546/2017.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
"Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas".
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução/TSE nº 23.546/2017, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – Graccho Cardoso/SE, considerando,
para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, referente ao exercício financeiro
de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Aquidabã/SE, 28 de outubro de 2018.
Raphael Silva Reis
Juiz Eleitoral da 3ª ZE/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 30-94.2018.6.25.0003 - CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE - AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Diretório Municipal de Aquidabã/SE)
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 – NÃO PRESTADAS AS
CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
DOS TRABALHADORES – PT – Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo inerte, gerando a informação de fls. 02
destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – Aquidabã/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não consta o recebimento de cotas do fundo partidário, bem como não
consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de recibos, conforme certidão
(fl. 10).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT – Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT – Aquidabã/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário e
suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 10, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – Aquidabã/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 28 de outubro de 2018.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 29-12.2018.6.25.0003 - CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE - AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (Comissão Provisória de Aquidabã/SE)
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 – NÃO PRESTADAS AS
CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
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Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo inerte, gerando a informação de fls. 02
destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – Aquidabã/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não estão disponíveis os dados referentes ao recebimento de cotas do
fundo partidário, bem como não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual
emissão de recibos, conforme certidão (fl. 10).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB – Aquidabã/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário e
suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 10, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – Aquidabã/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 28 de outubro de 2018.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 25-72.2018.6.25.0003 - CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: DEMOCRATAS (Diretório Municipal de Graccho Cardoso/SE)
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 – NÃO PRESTADAS AS
CONTAS
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do
DEMOCRATAS – DEM – Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo inerte, gerando a informação de fls. 02
destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do DEMOCRATAS – DEM – Graccho Cardoso/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não consta o recebimento de cotas do fundo partidário, bem como não
consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de recibos, conforme certidão
(fl. 11).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do DEMOCRATAS –
DEM – Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
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Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do DEMOCRATAS – DEM –
Graccho Cardoso/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário e suspensão do seu
registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do DEMOCRATAS – DEM – Graccho Cardoso/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 28 de outubro de 2018.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 22-20.2018.6.25.0003 - CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (Comissão Provisória de Graccho Cardoso/SE)
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 – NÃO PRESTADAS AS
CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo inerte, gerando a informação de fls. 02
destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – Graccho
Cardoso/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não estão disponíveis os dados referentes ao recebimento de cotas do
fundo partidário, bem como não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual
emissão de recibos, conforme certidão (fl. 10).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB – Graccho Cardoso/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário
e suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 10, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
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Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – Graccho
Cardoso/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 28 de outubro de 2018.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 26-57.2018.6.25.0003 - CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE - CEDRO DE SÃO JOÃO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (Diretório Municipal de Cedro de São
João/SE)
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 – NÃO PRESTADAS AS
CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB – Cedro De São João/SE, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03/04), permanecendo inerte, gerando a informação de fls.
02 destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB –
Cedro De São João/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não consta o recebimento de cotas do fundo partidário, bem como não
consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de recibos, conforme certidão
(fl. 09).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB – Cedro De São João/SE, referente ao exercício financeiro
de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB – Cedro De São João/SE, com a consequente suspensão e perda das
cotas do fundo partidário e suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não consta recebimento de verbas do fundo
partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 09, exsurge inaplicável a providência
prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão e perda das cotas do
fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB –
Cedro De São João/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 28 de outubro de 2018.
RAPHAEL SILVA REIS
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Juiz Eleitoral
12ª Zona Eleitoral
Sentença
PETIÇÃO 45-36.2018.6.25.0012 (PROTOCOLO: 3.017/2018)
ORIGEM: SERGIPE – LAGARTO – 12ª ZONA ELEITORAL
JUÍZA: CAROLINA VALADARES BITENCOURT
INTERESSADO: JUCINEIDE BATISTA
ADVOGADO(A): Adriana Cardoso Barbosa Santos – OAB/SE 5547
DECISÃO
Trata-se de restituição de bem apreendido, formulado por Jucineide Batista. Assevera a autora ter sido detida no
dia 07/10/2018, eleição, por suposta prática de crime eleitoral. Assevera ainda não ter sido encontrada na posse
do bem quando da sua condução à delegacia.
O Ministério Público, manifestou-se desfavoravelmente a devolução do bem sob o fundamento de que não há
como afirmar com segurança, quem é o proprietário verdadeiro da motocicleta, tratando-se de bem utilizado para
prática delitiva.
Não obstante o fato de o documento da motocicleta estar em nome de terceiro estranho ao presente feito, verifico
que esta fora adquirida pela autora em abril de 2018, consoante faz certo documento apresentado fl. 11. De se ter
em mente, que em casos tais, tratando-se de bens móveis, havendo ainda documento idôneo dando conta de sua
aquisição legal, documento DUT devidamente assinado e com firma reconhecida do antigo proprietário a
propriedade se transfere quando da sua efetiva tradição, incorrendo a autora em mera irregularidade
administrativa, ao não obedecer o prazo legal para comunicação de transferência.
Verifico ainda que o correlato TOC já fora devidamente formalizado, estando os autos com vistas ao MP. Não
obstante tenha sido supostamente utilizada a motoneta para prática do crime eleitoral, não se afigura necessária a
manutenção da apreensão.
Desta forma, defiro o pleito e determino a devolução do bem apreendido, tudo certificado nos autos, entregando-se
a moto a pessoa devidamente habilitada, tudo certificado nos autos.
Lagarto, 31 de outubro de 2018.
Carolina Valadares Bitencourt.
Juíza de Eleitoral.
Edital
EDITAL 590/2018 – 12ª ZE – UP
A Excelentíssima Senhora CAROLINA VALADARES BITENCOURT, MM. Juíza Eleitoral desta 12ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência QUE, conforme anexo ao presente edital, FORAM
APRESENTADOS REQUERIMENTOS contendo um total de 32 (trinta e duas) fichas, contendo nome, assinatura
e número de inscrição de eleitores que APOIAM a formação do PARTIDO POLÍTICO denominado PARTIDO
UNIDADE POPULAR -UP. A documentação ficará disponível em Cartório para consulta por força da
Resolução/TSE n.º 23.571/2018, pelo tempo que determina a Lei. Pelo presente, ficam os eleitores, partidos
políticos, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e cidadãos de modo geral, cientificados de que foram
colhidas assinaturas de apoiamento à formação do novo partido em epígrafe, as quais poderão ser impugnadas
por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 05(cinco) dias contados da publicação deste
Edital, nos termos do artigo 15 da referida Resolução. Ficam os interessados cientificados, também, de que as
referidas assinaturas, os dados constantes nos formulários e a condição de eleitores não filiados a partido políticos
serão conferidos pelo Cartório Eleitoral, tudo, nos termos do §1º, art. 7º da Lei 9.096/1995 c/c o art. 14 e seus
parágrafos -Resolução 23.571/2018. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam
no futuro alegar ignorância, mandou publicar o presente Edital no DJE, com cópia de igual teor que deverá ser
afixada no átrio deste Fórum Eleitoral, como de costume. Dado e passado nesta cidade de Lagarto/SE, aos seis
do mês de novembro do ano de 2018. Eu, Amanda Maria Batista Melo, Assistente, lavrei o presente Edital e por
ato ordinatório, através da Portaria 448/2017, assino.
Lagarto/SE, 06 de novembro de 2018
AMANDA MARIA BATISTA MELO
Assistente I
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EDITAL 591/2018 – 12ª ZE – PED
A Excelentíssima Senhora CAROLINA VALADARES BITENCOURT, MM. Juíza Eleitoral desta 12ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência QUE, conforme anexo ao presente edital, FORAM
APRESENTADOS REQUERIMENTOS contendo um total de 06 (seis) fichas, contendo nome, assinatura e número
de inscrição de eleitores que APOIAM a formação do PARTIDO POLÍTICO denominado PARTIDO DA
EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA -PED. A documentação ficará disponível em Cartório para consulta por força da
Resolução/TSE n.º 23.571/2018, pelo tempo que determina a Lei. Pelo presente, ficam os eleitores, partidos
políticos, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e cidadãos de modo geral, cientificados de que foram
colhidas assinaturas de apoiamento à formação do novo partido em epígrafe, as quais poderão ser impugnadas
por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 05(cinco) dias contados da publicação deste
Edital, nos termos do artigo 15 da referida Resolução. Ficam os interessados cientificados, também, de que as
referidas assinaturas, os dados constantes nos formulários e a condição de eleitores não filiados a partido políticos
serão conferidos pelo Cartório Eleitoral, tudo, nos termos do §1º, art. 7º da Lei 9.096/1995 c/c o art. 14 e seus
parágrafos -Resolução 23.571/2018. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam
no futuro alegar ignorância, mandou publicar o presente Edital no DJE, com cópia de igual teor que deverá ser
afixada no átrio deste Fórum Eleitoral, como de costume. Dado e passado nesta cidade de Lagarto/SE, aos seis
do mês de novembro do ano de 2018. Eu, Amanda Maria Batista Melo, Assistente, lavrei o presente Edital e por
ato ordinatório, através da Portaria 448/2017, assino.
Lagarto/SE, 06 de novembro de 2018
AMANDA MARIA BATISTA MELO
Assistente I
19ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 35-68.2018.6.25.0019
ORIGEM: AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE (19ª ZONA ELEITORAL - PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL DE
AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE)
INTERESSADO(A): JOSUÉ MENEZES NETO, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): RAONNIR DE OLIVEIRA MENEZES, TESOUREIRO
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Ano 2017 - Não apresentação
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (DIRETÓRIO/COMISSÃO PROVISÓRIA EM
AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE)
SENTENÇA
Trata-se de processo que teve início através da Informação de fl. 02, emitida pelo Cartório desta 19ª Zona
Eleitoral, noticiando a não apresentação das contas, referentes ao exercício 2017, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT (Diretório/Comissão Provisória de Amparo do São Francisco/SE).
Conquanto intimado o Órgão Regional para suprir tal omissão, em razão do fim de vigência do grêmio municipal,
este deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas, consoante salientado na certidão de fl. 07v.
Nessa toada, procedeu-se o prosseguimento do feito, em conformidade com o rito previsto na Resolução TSE nº
23.546/2017. Razão pela qual se passou à análise acerca da existência de extratos bancários, bem como emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, através de consulta
às informações encaminhadas à Justiça Eleitoral e do Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), conforme
extrai-se das certidões de fls.09/09v, bem como do espelho de consulta anexado à fl.10.
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, em Parecer de fl.11, este opinou para que fossem declaradas como não
prestadas as contas, com a consequente "suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário à
agremiação" , nos termos do art. 37 da Lei nº 9.096/1995.
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, consoante legislação vigente (arts. 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c arts. 4º, incisos IV e V, e 28 da
Resolução TSE 23.546/2017).
No caso em exame, posto que tenha sido a agremiação partidária regional devidamente intimada, quedou-se
inerte, sem apresentar contas, declaração e/ou qualquer justificativa.
As normas regulamentadores da matéria assim disciplinam:
Lei 9.096/1995
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Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei.
Resolução TSE 23.546/2017
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas; ou
[...]
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
(destaques acrescidos)
Ademais, não havendo dados disponíveis acerca de repasses de recursos provenientes do Fundo Partidário,
conforme certificado à fl. 09, não há que se falar em devolução de verbas ao erário no vertente caso.
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT (Diretório/Comissão
Provisória de Amparo do São Francisco/SE), referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando a imediata
suspensão de repasse e proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário enquanto não regularizada a
situação, nos termos das normas acima mencionadas.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 60, inciso I, alínea "a" e inciso III, alínea "a" , 1, da Resolução de regência
indicada.
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.
Após a realização de todas as providências impostas e o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se
Aracaju/SE, 25/10/2018.
Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 47-82.2018.6.25.0019
ORIGEM: AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE (19ª ZONA ELEITORAL - PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE (ÓRGÃO PARTIDÁRIO ESTADUAL)
INTERESSADO(A): EMERSON FERREIRA DA COSTA, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): MAIKON OLIVEIRA SANTOS, TESOUREIRO
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Ano 2017 - Não apresentação
INTERESSADO: PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE - REDE (DIRETÓRIO/COMISSÃO PROVISÓRIA EM
AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE)
SENTENÇA
Trata-se de processo que teve início através da Informação de fl. 02, emitida pelo Cartório desta 19ª Zona
Eleitoral, noticiando a não apresentação das contas, referentes ao exercício 2017, pelo Partido Rede
Sustentabilidade - REDE (Diretório/Comissão Provisória de Amparo do São Francisco/SE).
Conquanto intimado o Órgão Regional para suprir tal omissão, em razão do fim de vigência do grêmio municipal,
este deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas, consoante salientado na certidão de fl. 07v.
Nessa toada, procedeu-se o prosseguimento do feito, em conformidade com o rito previsto na Resolução TSE nº
23.546/2017. Razão pela qual se passou à análise acerca da existência de extratos bancários, bem como emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, através de consulta
às informações encaminhadas à Justiça Eleitoral e do Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), conforme
extrai-se das certidões de fls.09/09v, bem como do espelho de consulta anexado à fl.10.
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, em Parecer de fl.11, este opinou para que fossem declaradas como não
prestadas as contas, com a consequente "suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário à
agremiação" , nos termos do art. 37 da Lei nº 9.096/1995.
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, consoante legislação vigente (arts. 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c arts. 4º, incisos IV e V, e 28 da
Resolução TSE 23.546/2017).
No caso em exame, posto que tenha sido a agremiação partidária regional devidamente intimada, quedou-se
inerte, sem apresentar contas, declaração e/ou qualquer justificativa.
As normas regulamentadores da matéria assim disciplinam:
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Lei 9.096/1995
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei.
Resolução TSE 23.546/2017
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas; ou
[...]
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
(destaques acrescidos)
Ademais, não havendo dados disponíveis acerca de repasses de recursos provenientes do Fundo Partidário,
conforme certificado à fl. 09, não há que se falar em devolução de verbas ao erário no vertente caso.
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Rede Sustentabilidade - REDE (Diretório/Comissão
Provisória de Amparo do São Francisco/SE), referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando a imediata
suspensão de repasse e proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário enquanto não regularizada a
situação, nos termos das normas acima mencionadas.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 60, inciso I, alínea "a" e inciso III, alínea "a" , 1, da Resolução de regência
indicada.
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.
Por fim, determina-se que esse Cartório Eleitoral proceda a reautuação processual, para que faça constar na capa
dos autos o Órgão Partidário Municipal. Após a realização de todas as providências impostas e o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se
Aracaju/SE, 25/10/2018.
Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 80-72.2018.6.25.0019
ORIGEM: PROPRIÁ-SE (19ª ZONA ELEITORAL - PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ÓRGÃO PARTIDÁRIO NACIONAL)
INTERESSADO(A): CARLOS ROBERTO LUPI, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA, TESOUREIRO
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Ano 2017 - Não apresentação
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (DIRETÓRIO/COMISSÃO PROVISÓRIA DE
PROPRIÁ/SE)
SENTENÇA
Trata-se de processo que teve início através da Informação de fl. 02, emitida pelo Cartório desta 19ª Zona
Eleitoral, noticiando a não apresentação das contas, referentes ao exercício 2017, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT (Diretório/Comissão Provisória de Propriá/SE).
Conquanto intimado o Órgão Regional para suprir tal omissão, em razão do fim de vigência do grêmio municipal,
este deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas, consoante salientado na certidão de fl. 06.
Nessa toada, procedeu-se o prosseguimento do feito, em conformidade com o rito previsto na Resolução TSE nº
23.546/2017. Razão pela qual se passou à análise acerca da existência de extratos bancários, bem como emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, através de consulta
às informações encaminhadas à Justiça Eleitoral e do Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), conforme
extrai-se das certidões de fl.07/07v, bem como do espelho de consulta anexado à fl. 08.
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, em Parecer de fl. 09, este opinou para que fossem declaradas como não
prestadas as contas, com a consequente "suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário à
agremiação" , nos termos do art. 37 da Lei nº 9.096/1995.
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, consoante legislação vigente (arts. 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c arts. 4º, incisos IV e V, e 28 da
Resolução TSE 23.546/2017).
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No caso em exame, posto que tenha sido a agremiação partidária regional devidamente intimada, quedou-se
inerte, sem apresentar contas, declaração e/ou qualquer justificativa.
As normas regulamentadores da matéria assim disciplinam:
Lei 9.096/1995
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei.
Resolução TSE 23.546/2017
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas; ou
[...]
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
(destaques acrescidos)
Ademais, não havendo dados disponíveis acerca de repasses de recursos provenientes do Fundo Partidário,
conforme certificado à fl. 07, não há que se falar em devolução de verbas ao erário no vertente caso.
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT (Diretório/Comissão
Provisória de Propriá/SE), referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando a imediata suspensão de
repasse e proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário enquanto não regularizada a situação, nos
termos das normas acima mencionadas.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 60, inciso I, alínea "a" e inciso III, alínea "a" , 1, da Resolução de regência
indicada.
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.
Por fim, determina-se que esse Cartório Eleitoral proceda a reautuação processual, para que faça constar na capa
dos autos o Órgão Partidário Municipal. Após a realização de todas as providências impostas e o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se
Aracaju/SE, 25/10/2018.
Geilton Costa Cardoso da Silva
Juiz Eleitoral
29ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 35/2018 - 29ª ZE - CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 29ª ZONA ELEITORAL, ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
TORNA PÚBLICO:
A todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado o dia 27 de novembro
de 2018, às 08h30 (oito horas e trinta minutos), para a realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL com o
objetivo de aferir a regularidade do funcionamento do Cartório da 29ª Zona Eleitoral e de seus serviços, nos
termos da Resolução TSE nº 21.372/2003, do Provimento CGE nº 09/2010 e do Provimento CRE/SE nº 07/2009.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e, no futuro, não possam alegar ignorância,
determinou o Juiz Eleitoral que fosse expedido o presente Edital e publicado no local de costume, qual seja, o
mural do átrio do Cartório da 29ª Zona Eleitoral, bem como no Diário de Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Carira/SE, aos seis dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu, Luciano de
Oliveira Santiago, Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral, lavrei e digitei o presente Edital, que vai assinado pelo
Juiz da 29ª Zona Eleitoral.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
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Portaria
PORTARIA 02/2018
O Excelentíssimo Senhor Antônio Carlos de Souza Martins, Juiz Eleitoral da 29ª Zona, no uso das atribuições que
lhe são conferidas e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO as disposições constantes da Resolução TSE nº 21.372/2003, do Provimento CGE nº 09/2010
e do Provimento CRE/SE nº 07/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Ofício Circular TRE-SE 453/2018 – SICOE.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o dia 27 de novembro de 2018, às 08h30 (oito horas e trinta minutos), para a realização de
correição ordinária anual com o objetivo de aferir a regularidade do funcionamento do Cartório da 29ª Zona
Eleitoral e de seus serviços.
Art. 2º. Determinar a utilização do Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais (SICEL) para a realização da
correição.
Art. 3º. Designar o servidor LUCIANO DE OLIVEIRA SANTIAGO para secretariar os trabalhos de correição.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Carira/SE, 06 de novembro de 2018.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 583/2018
O Excelentíssimo Senhor Doutor GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA, Juiz Eleitoral desta 31ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, na forma prevista na Resolução TSE Nº
21.372/2003 e Provimento CRE-SE 07/2009, será procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e
procedimentos desta Zona Eleitoral nos dias 12 a 14 de novembro de 2018 às 09:00h, na sede do Cartório
Eleitoral desta Cidade de Itaporanga D'Ajuda/SE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, foi
publicado o presente Edital, através de sua afixação na sede do Cartório Eleitoral e no DJE. Dado e passado nesta
cidade de Itaporanga D'Ajuda/SE, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Maria
Isabel de Moura Santos; Chefe de Cartório Eleitoral; digitei.
GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ANEXOS

ANEXO DO PARECER 419/2018 - SECAP – TRE/SE
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTE DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATU SENSU (ESPECIALIZAÇÃO)
EFEITOS
SERVIDOR
MATRIC.
CURSO
% AQ
CARGO
FINANCEIROS
Edileuza de Lima Bezerra Gusmão
30923329 Direito Eleitoral 7,5
1º/10/2018
Técnico Judiciário
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