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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 478-69.2016.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - TELHA - 25ª ZONA ELEITORAL (CEDRO DE SÃO JOÃO)
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE TELHA/SE)
ADVOGADA: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL. DESAPROVAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DE
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO ELEITORAL PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
NOVA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO ELEITORAL
IMPROVIDO.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo PARTIDO DEMOCRATAS - DEM (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
TELHA/SE) (fls. 108/113), devidamente representado, contra o Acórdão TRE/SE nº 439/2017 (fls. 103/106), da
relatoria do Ilustre Juiz Fábio Cordeiro de Lima, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
eleitoral, mantendo hígida a sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha, referentes às
Eleições de 2016.
Rechaçou o acórdão combatido, alegando divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas
pelos Tribunais Regionais Eleitorais do Mato Grosso, do Pará, bem como do Tribunal Superior Eleitoral,
sustentando que estes, diversamente da Corte sergipana, aprovaram as contas de campanha sob o argumento de
que a ausência de extratos bancários em sua forma definitiva configura mera irregularidade formal que não
compromete a confiabilidade das contas.
Argumentou o recorrente que a ausência da juntada dos extratos bancários em sua integralidade não afetou a
análise das suas contas diante da ausência de movimentação financeira, salientando que apenas recebeu
doações estimáveis em dinheiro.
Ressaltou que não pretende a análise de provas, 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 para determinar a aprovação de suas contas de campanha em
atenção à verdade real e aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Demonstrada a capacidade postulatória do recorrente 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 a análise dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, em consonância com os
arts. 276, inciso I, alínea ¿b" , do Código Eleitoral e 121, § 4°, inciso II, da Constituição Federal de 1988.
A irresignação baseia-se na alegação de dissídio jurisprudencial, que, para a sua configuração, se faz
imprescindível o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e as decisões paradigmas, mencionando-se os
aspectos que identificam ou assemelham os casos confrontados.
Na situação em apreço, o insurgente alega que a não juntada dos extratos bancários em sua integralidade
configurariam mera irregularidade a ponto de ensejar a aprovação de suas contas.
A esse respeito, assim decidiu a Corte sergipana:
"No entanto, independente de ter ou não havido doações ou despesas de campanha, necessário se faz que seja
apresentado o extrato de todo o período de campanha da conta específica, a fim de se evitar a utilização em
campanhas eleitorais de recursos de fontes ilícitas.
Com efeito, a ausência de extratos bancários da conta específica englobando todo o período de campanha é falha
insanável, sendo a jurisprudência consolidada no sentido de que se trata de uma irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas, medida esta que impede a escorreita análise da movimentação financeira da
prestadora. Sendo assim, a ausência de tais informações essenciais frustram, efetivamente, a confiabilidade das
contas.
Ademais, por versar acerca de falha insanável, a aplicação dos princípios da proporcionalidade ou da
razoabilidade não é cabível para se aprovar as contas, ainda que seja com ressalva.
(...)
Por todo o exposto, entendo que a irregularidade verificada é grave e insanável, pois compromete a regularidade e
confiabilidade da informação prestada, portanto, não sendo possível a aprovação das contas partidária, ainda que
com ressalvas." (sem grifos no original)
Da leitura supra, verifico que assiste razão ao insurgente ao apontar divergência jurisprudencial entre a decisão
guerreada e a prolatada pelos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará, do Mato Grosso e do Tribunal Superior
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Eleitoral, uma vez que realmente no tocante à ausência de extratos bancários em sua forma definitiva, entenderam
não ser um empecilho à análise das contas, configurando uma mera formalidade.
Assim se extraem dos trechos colhidos do inteiro teor dos paradigmas:
"(...) O mesmo raciocínio vale para a entrega do extrato bancário não amoldado à legislação vigente, pois não
houve a inviabilização da análise das contas, eis que aquele contém toda a movimentação bancária do mês de
agosto.
Assim, as irregularidades remanescentes acima destacadas, a meu ver, não comprometem a irregularidade,
confiabilidade e consistência das contas apresentadas.(...)" (TRE/PA)
"(...) A irregularidade remanescente (extrato do mês de outubro/2012 não ter sido apresentado em sua forma
definitiva), no presente caso, não constitui falha grave, eis que:
a) os extratos dos meses anteriores foram trazidos em atendimento às exigências legais, conforme se observa às
fls. 31 /36;
b) os extratos não apresentados em forma definitiva, juntados às fls. 37/38, correspondentes ao período de
14/09/2012 a 17/10/2012, mostram o dia 17/10/2012 como sendo aquele em que o saldo final restou zerado;
c) o Termo de Recebimento de Conta Corrente (fls. 39/39-v), o Demonstrativo de Compromissos do Encerramento
de Conta Corrente (fi. 40) e a Confirmação de Encerramento de Conta (fi. 41) demonstram a inexistência de
movimentação de recursos no restante do mês de outubro, após a data de encerramento constante dos extratos
não apresentados em forma definitiva (17I10/2012).
Dessarte, analisando as informações constantes do extrato do mês de outubro, às fls. 37/38, com a documentação
carreada às fls. 39/41, é possível verificar-se que ambos estão em harmonia, comprovando as receitas recebidas,
as despesas realizadas e ratificando as informações do extrato bancário.
Dessa forma, os documentos, as informações e os esclarecimentos trazidos pela recorrente, demonstram que as
impropriedades são falhas de ordem formal e não comprometem a confiabilidade da presente prestação de
contas.(...)" (TRE/MT)
"1.3. Ausência dos extratos bancários de forma consolidada e definitiva
"(...) A Asepa verificou a ausência dos extratos bancários referentes às eleições de 2010, de forma consolidada e
definitiva, da conta-corrente nº 53571-8, agência n° 0198, Banco ltaú, no período de 21.12.2012 a 31.12.2013, na
qual o prestador de contas registra o recebimento de doações destinadas ao pagamento de débitos da campanha
não quitados até a data da apresentação desta prestação de contas (fls. 1.505-1.508).
Desse modo, não observou, adequadamente, o que determina o art. 29, inciso Xl e § 70, da Res.-TSE n°
23.217/2010, c.c. o art. 14, inciso lI, alínea n, da Res.-TSE n° 21.841/2004, motivo pelo qual permanece a
impropriedade, que, no entanto, entendo que não compromete o exame das contas.(...). (TSE)
Desse modo, caracterizada a divergência jurisprudencial, dou seguimento ao presente Recurso Especial,
devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da decisão proferida nos Embargos Aclaratórios e da
interposição do RESPE.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral com as homenagens de estilo.
Publique-se.
Aracaju, 6 de novembro de 2017.
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 596-27.2016.6.25.0031
ORIGEM: SERGIPE - ITAPORANGA D'AJUDA - 31ª ZONA ELEITORAL (ITAPORANGA D'AJUDA)
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
RECORRENTE: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA
D`AJUDA/SE)
ADVOGADA: Elaine Cristina Chagas Pereira - OAB: 9358/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. NOVA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO ELEITORAL IMPROVIDO.
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB (fls. 128/137), devidamente representado, contra o Acórdão TRE/SE nº 431/2017 (fls. 124/127), da relatoria
do Ilustre Juiz Fábio Cordeiro de Lima, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral,
mantendo hígida a sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha, referentes às Eleições de
2016.
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Rechaçou o acórdão combatido, alegando divergência jurisprudencial entre a decisão fustigada e as proferidas
pelos Tribunais Regionais Eleitorais de Rondônia, do Rio Grande do Norte e de Paraíba, afirmando que estes,
diante de um caso similar, entenderam ser plenamente possível a juntada e, por consequência, a análise de
documentos comprobatórios da regularidade da prestação de contas na fase recursal, à luz da primazia da
verdade real e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Apontou também dissídio jurisprudencial entre a decisão combatida e as proferidas pelos Tribunais Regionais
Eleitorais do Mato Grosso, do Pará, bem como do Tribunal Superior Eleitoral, sustentando que estes,
diversamente da Corte sergipana, aprovaram as contas de campanha sob o argumento de que a ausência de
extratos bancários em sua forma definitiva configura mera irregularidade formal que não compromete a
confiabilidade das contas.
Argumentou o recorrente que a ausência da juntada dos extratos bancários em sua integralidade não afetou a
análise das suas contas diante da ausência de movimentação financeira, salientando que apenas recebeu
doações estimáveis em dinheiro.
Ressaltou que não pretende a análise de provas, 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 para determinar a aprovação de suas contas de campanha em
atenção à verdade real e aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Demonstrada a capacidade postulatória do recorrente 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 a análise dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, em consonância com os
arts. 276, inciso I, alínea "b" , do Código Eleitoral e 121, § 4°, inciso II, da Constituição Federal de 1988.
A irresignação baseia-se na alegação de dissídio jurisprudencial, que, para a sua configuração, se faz
imprescindível o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e as decisões paradigmas, mencionando-se os
aspectos que identificam ou assemelham os casos confrontados.
Na situação em apreço, um dos pontos apresentados pelo insurgente, é que a não juntada dos extratos bancários
em sua integralidade configurariam mera irregularidade a ponto de ensejar a aprovação de suas contas.
A esse respeito, assim decidiu a Corte sergipana:
"No entanto, independente de ter ou não havido doações ou despesas de campanha, necessário se faz que seja
apresentado o extrato de todo o período de campanha da conta específica, a fim de se evitar a utilização em
campanhas eleitorais de recursos de fontes ilícitas.
Com efeito, a ausência de extratos bancários da conta específica englobando todo o período de campanha é falha
insanável, sendo a jurisprudência consolidada no sentido de que se trata de uma irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas, medida esta que impede a escorreita análise da movimentação financeira da
prestadora. Sendo assim, a ausência de tais informações essenciais frustram, efetivamente, a confiabilidade das
contas.
Ademais, por versar acerca de falha insanável, a aplicação dos princípios da proporcionalidade ou da
razoabilidade não é cabível para se aprovar as contas, ainda que seja com ressalva.
(...)
Por todo o exposto, entendo que a irregularidade verificada é grave e insanável, pois compromete a regularidade e
confiabilidade da informação prestada, portanto, não sendo possível a aprovação das contas partidária, ainda que
com ressalvas." (sem grifos no original)
Da leitura supra, verifico que assiste razão ao insurgente ao apontar divergência jurisprudencial entre a decisão
guerreada e a prolatada pelos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará, do Mato Grosso e do Tribunal Superior
Eleitoral, uma vez que realmente no tocante à ausência de extratos bancários em sua forma definitiva, entenderam
não ser um empecilho à análise das contas, configurando uma mera formalidade.
Assim se extraem dos trechos colhidos do inteiro teor dos paradigmas:
"(...) O mesmo raciocínio vale para a entrega do extrato bancário não amoldado à legislação vigente, pois não
houve a inviabilização da análise das contas, eis que aquele contém toda a movimentação bancária do mês de
agosto.
Assim, as irregularidades remanescentes acima destacadas, a meu ver, não comprometem a irregularidade,
confiabilidade e consistência das contas apresentadas.(...)" (TRE/PA)
"(...) A irregularidade remanescente (extrato do mês de outubro/2012 não ter sido apresentado em sua forma
definitiva), no presente caso, não constitui falha grave, eis que:
a) os extratos dos meses anteriores foram trazidos em atendimento às exigências legais, conforme se observa às
fls. 31 /36;
b) os extratos não apresentados em forma definitiva, juntados às fls. 37/38, correspondentes ao período de
14/09/2012 a 17/10/2012, mostram o dia 17/10/2012 como sendo aquele em que o saldo final restou zerado;
c) o Termo de Recebimento de Conta Corrente (fls. 39/39-v), o Demonstrativo de Compromissos do Encerramento
de Conta Corrente (fi. 40) e a Confirmação de Encerramento de Conta (fi. 41) demonstram a inexistência de
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movimentação de recursos no restante do mês de outubro, após a data de encerramento constante dos extratos
não apresentados em forma definitiva (17I10/2012).
Dessarte, analisando as informações constantes do extrato do mês de outubro, às fls. 37/38, com a documentação
carreada às fls. 39/41, é possível verificar-se que ambos estão em harmonia, comprovando as receitas recebidas,
as despesas realizadas e ratificando as informações do extrato bancário.
Dessa forma, os documentos, as informações e os esclarecimentos trazidos pela recorrente, demonstram que as
impropriedades são falhas de ordem formal e não comprometem a confiabilidade da presente prestação de
contas.(...)" (TRE/MT)
"1.3. Ausência dos extratos bancários de forma consolidada e definitiva
"(...) A Asepa verificou a ausência dos extratos bancários referentes às eleições de 2010, de forma consolidada e
definitiva, da conta-corrente nº 53571-8, agência n° 0198, Banco ltaú, no período de 21.12.2012 a 31.12.2013, na
qual o prestador de contas registra o recebimento de doações destinadas ao pagamento de débitos da campanha
não quitados até a data da apresentação desta prestação de contas (fls. 1.505-1.508).
Desse modo, não observou, adequadamente, o que determina o art. 29, inciso Xl e § 70, da Res.-TSE n°
23.217/2010, c.c. o art. 14, inciso lI, alínea n, da Res.-TSE n° 21.841/2004, motivo pelo qual permanece a
impropriedade, que, no entanto, entendo que não compromete o exame das contas.(...). (TSE)
Nesses termos, considerando que as decisões paradigmas acima oriundas dos Tribunais supracitados divergem
da proferida por esta Corte, preenchendo, assim, um dos pressupostos para a subida do presente recurso,
entendo por desnecessária a análise dos demais paradigmas apontados referentes à suposta admissão da juntada
de documentos na fase recursal.
Diante dessas assertivas, concluo pela caracterização da divergência jurisprudencial, razão pela qual dou
seguimento ao Especial, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral acerca do acórdão e da interposição
do RESPE.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral com as homenagens de estilo.
Publique-se.
Aracaju, 7 de novembro de 2017.
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 Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 1275/2017
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o § 3º, do artigo 2º, da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 1217/17 e o Formulário de Substituição SEI nº 0450716;
Resolve:
Art. 1º DESIGNAR a servidora VÂNIA MOTA QUINTELA, Analista Judiciário, removida para este Regional,
matrícula 309R390, lotada na Gestão de Desempenho, da Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer a função
comissionada de Chefe da referida Seção, FC-6, no período de 6 a 14/11/17, em substituição a RAQUEL
BARBOSA DE SOUZA, em razão de férias da titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seu efeitos ao dia 6/11/17.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 1275/2017
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o § 3º, do artigo 2º, da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 1217/17 e o Formulário de Substituição SEI nº 0451566;
Resolve:
Art. 1º DESIGNAR a servidora LUCIANA BORGES DAS CHAGAS, Técnico Judiciário, matrícula 30923293, lotada
na Seção de Análise e Pesquisa de Jurisprudência, da Coordenadoria de Gestão da Informação, da Secretaria
Judiciária, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer a função comissionada de Chefe da
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referida Seção, FC-6, no período de 13/11 a 1/12/17 e dia 4/12/17, em substituição a ANDREA SILVA CORREIA
DE SOUZA, em razão de férias e ausência justificada da titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 13/11/17.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
Atos da Secretaria Judiciária
Ato Ordinatório
RECURSO ELEITORAL 375-92.2012.6.25.0028
ORIGEM: SERGIPE - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO - 28ª ZONA ELEITORAL (CANINDÉ DO SÃO
FRANCISCO)
RELATOR(A): JUIZ FRANCISCO ALVES JUNIOR
RECORRENTE: MANOEL PACIÊNCIA DA SILVA
ADVOGADO: Cícero Dantas de Oliveira - OAB: 6882/SE
ADVOGADO: Evaldo Fernandes Campos - OAB: 423-B/SE
ADVOGADO: Rodrigo Torres Campos - OAB: 5527/SE
ADVOGADO: Alessandro S. Calazans de Souza - OAB: 5704/SE
RECORRENTE: EDNALDO VIEIRA BARROS
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
ADVOGADO: João Maria Rodrigues Caldas - OAB: 1732/SE
ADVOGADO: Marcus Vinícius Santa Rita Freire Silva - OAB: 2674/SE
ADVOGADA: Renata Prado Menighin - OAB: 3436/SE
ADVOGADO: Paulo Roberto Nery Nascimento - OAB: 5265/SE
RECORRENTE: JOSELILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO SOARES
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
ADVOGADO: Marcus Vinícius Santa Rita Freire Silva - OAB: 2674/SE
RECORRENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
ADVOGADO: Fábio Silva da Costa - OAB: 8042/SE
RECORRENTE: EVERALDO MARIANO DE SOUZA
ADVOGADO: Danilo Henrique de Oliveira Lima - OAB: 8098/SE
ADVOGADA: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
ADVOGADA: Emily Tatiane da Cruz Carvalhaes - OAB: 9427/SE
ADVOGADO: Carlos Alexandre Rodrigues Melo - OAB: 10279/SE
ADVOGADO: Gardênio Nunes de Carvalho - OAB: 4301/SE
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
ADVOGADA: Maria Isabel Sibaldo Ribeiro - OAB: 10993/AL
RECORRENTE: EVERALDO NUNES LIMA
ADVOGADO: Valdson Luiz Ferreira dos Santos - OAB: 1749/SE
RECORRIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - Captação Ilícita de Sufrágio - Abuso - De Poder Econômico
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
Considerando o teor da certidão supra e com fundamento nos arts. 79, § 1º e 97 do Regimento Interno do TRE-SE
(Resolução nº 187/2016), a Secretaria Judiciária INTIMA o advogado Fabiano Freire Feitosa - OAB/SE 3173, para
apresentar procuração e/ou regularizar o vício de representação processual dos RECORRENTES EDNALDO
VIEIRA BARROS, JOSÉ ANTONIO SOARES e JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS SILVA, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, nos autos do(a) RECURSO ELEITORAL Nº 375-92.2012.6.25.0028.
Aracaju (SE), em 09/11/2017.
Jamille Secundo Melo
SEPRO
Despacho
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 108-05.2015.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Cícero Dantas de Oliveira - OAB: 6882/SE
INTERESSADO(A): ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA
ADVOGADO: Cícero Dantas de Oliveira - OAB: 6882/SE
INTERESSADO(A): FERNANDO ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2014
DESPACHO/DECISÃO:
Encerrada a produção de provas e ouvida a unidade técnica acerca das provas produzidas, intimem-se as partes
para, no prazo de 3 (três) dias, apresentarem alegações finais.
Aracaju, 08 de novembro de 2017
DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
JUÍZA RELATORA
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ELEITORAL 448-76.2016.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - CARMÓPOLIS - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: LUIZ GUIMARÃES SILVA
ADVOGADO: Walla Viana Fontes - OAB: 8375/SE
RESUMO: Cargo - Vereador - Prestação de Contas - De Candidato - ELEIÇÕES 2016
DESPACHO/DECISÃO:
Considerando a manifestação do Excelentíssimo JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA, ofertada no pedido de vista
ao RE nº 368-49, da relatoria do JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA, na sessão ordinária de 19/06/2017, ainda sem
decisão, em prol da declaração de nulidade de ofício, e consequente retorno dos autos à origem, relativa a não
conversão do rito simplificado em ordinário, previsto no art. 62 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, na medida em
que entende o exímio Juiz que, "após o parecer ministerial, não sendo possível aprovar as contas, fica o julgador
obrigado a dar uma última oportunidade ao prestador de contas, o qual pode, inclusive, apresentar nova prestação
de contas, na modalidade retificadora" ;
considerando, ainda, que, instado a se pronunciar sobre a matéria, o Ministério Público Eleitoral vêm
reiteradamente oficiando, em pareceres, pelo afastamento da mencionada nulidade, a exemplo do teor do Parecer
n.º 322/2017 - MPF/PRE-SE, emitido nos autos do RE 478-14.2016.6.25.0011, da relatoria do Juiz FRANCISCO
ALVES JÚNIOR, cuja cópia segue colacionada, em anexo.
DETERMINO a intimação do recorrente para que se pronuncie, querendo, no prazo de 3 (três) dias, sobre a
manifestação ministerial acostada.
Aracaju(SE), 16 de agosto de 2017.
JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RELATORA
Decisão Monocrática
RECURSO ELEITORAL 134-64.2016.6.25.0033
ORIGEM: SERGIPE - POÇO VERDE
RELATOR(A): JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
RECORRENTE: MILTON EDUARDO SANTOS DE SANTANA
ADVOGADO: Milton Eduardo Santos de Santana - OAB: 5964/SE
ADVOGADA: DÉBORA FELIX RODRIGUES - OAB: 6570/SE
ADVOGADO: Alexandre Dias Juchum - OAB: 672-A/00523
RECORRENTE: ÉRICA REIS DÓRIA
ADVOGADO: Milton Eduardo Santos de Santana - OAB: 5964/SE
ADVOGADO: Alexandre Dias Juchum - OAB: 672-A/00523
ADVOGADA: DÉBORA FELIX RODRIGUES - OAB: 6570/SE
RECORRIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO:
REPRESENTAÇÃO
Propaganda
Política
Propaganda
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos - PARCIALMENTE PROCEDENTE - ELEIÇÕES 2016
DESPACHO/DECISÃO:

Eleitoral

-
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MILTON EDUARDO SANTOS DE SANTANA, candidato ao cargo de prefeito de Poço Verde/SE, e ÉRICA REIS
DÓRIA, candidata ao cargo de vereador no mesmo município, nas eleições de 2016, interpuseram RECURSOS
ELEITORAIS em face da sentença que os condenou, e também à COLIGAÇÃO "JUNTOS SOMOS FORTES" , ao
pagamento de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por realização de propaganda eleitoral irregular,
consistente no derrame de santinhos nos locais de votação no dia do pleito.
Este Tribunal reformou a sentença do Juízo de 1º grau, para excluir a multa aplicada aos recorrentes apenas
(Acórdão nº 36/2017).
Em decisão proferida, monocraticamente, foi dado provimento ao REsp interposto pelo Ministério Público Eleitoral,
reformando-se o acórdão deste TRE, no sentido de "aplicar a Milton Eduardo Santos de Santana e Érica Reis
Dória multa de R$ 12.000,00, solidariamente com a Coligação Juntos Somos Fortes, condenada em primeira
instância".
O Ministério Público Eleitoral (fls. 123/125), requer o encaminhamento dos autos ao juízo eleitoral de origem para
intimação dos representados, a fim de que efetivem, individualmente, o pagamento da multa de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
De fato, o Tribunal Superior Eleitoral ¿já firmou o entendimento de que, caso haja mais de um responsável pela
propaganda irregular, a pena de multa deve ser aplicada individualmente. Precedentes (AgR-AI nº 7.826, rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJe de 24.6.2009; ED-AgR-REspe nº 26.215, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe de 20.5.2008)"
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 61696, Acórdão de 08/10/2013, Relator(a) Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 23/10/2013).
É que, no entender da Corte Superior Eleitoral, embora solidária a responsabilidade entre os candidatos e suas
legendas, em relação à multa a ser aplicada, esta deve ser de forma individual a todos os envolvidos.
Confira-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2006. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. PRÁTICA DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA EM PROGRAMA PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
POSSIBILIDADE. SANÇÃO APLICADA INDIVIDUALMENTE A CADA UM DOS RÉUS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO AO REEXAME
DE FATOS E PROVAS NA VIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA NO 279 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
É possível a aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, quando comprovada a prática de
propaganda eleitoral extemporânea em espaço reservado à divulgação dos partidos.
Existindo mais de um responsável pela propaganda irregular, a pena de multa deve ser aplicada individualmente, e
não de forma solidária.
(...)
(AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 7826, Acórdão de 02/06/2009, Relator(a) Min.
JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 118, Data
24/6/2009, Página 52/53) [grifei]
ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA IRREGULAR. BEM
PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RETIRADA. SUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE.
MULTA.APLICAÇÃO INDIVIDUAL. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Conforme já decidiu o TSE, existindo mais de um responsável pela propaganda irregular, a pena de multa deve
ser aplicada individualmente, e não de forma solidária. Precedente.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe nº 5289-07/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/11/2014)
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
(...)
3. Conforme já decidiu o TSE, existindo mais de um responsável pela propaganda irregular, a pena de multa deve
ser aplicada individualmente, e não de forma solidária (AgR-AI nº 7.826, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE de
24.6.2009). No mesmo sentido: ED-AgR-REspe nº 27.887, rel. Min. José Delgado, DJ de 4.10.2007.
(AgR-REspe nº 68-81/TO, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 8/10/2013).
Sendo assim, com estas observações, determino a remessa dos autos ao juízo eleitoral de origem para que
promova os atos necessários ao cumprimento da decisão de fls. 115/119.
Aracaju/SE, 08 de novembro de 2017
DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
JUÍZA RELATORA
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 469-76.2016.6.25.0003 - CLASSE 9 (PROTOCOLO:
38.825/2016)
INVESTIGANTE: Ministério Público Eleitoral
INVESTIGADOS: José Nicárcio de Aragão; e Ivaldo Dos Santos
Adv.: Fabiano Freire Feitosa, OAB/SE 3.173
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento na Resolução TSE nº 23.462/2015, o Cartório da 3ª Zona Eleitoral INTIMA OS INVESTIGADOS
JOSE NICÁRCIO DE ARAGÃO e IVALDO DOS SANTOS para, no prazo de 3 dias, apresentar contrarrazões ao
recurso eleitoral interposto nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral Nº 469-76.2016.6.25.0003.
Aquidabã, em 09/11/2017.
DAIANE DO CARMO MATEUS
Chefe do Cartório Eleitoral
04ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PETIÇÃO 814-39.2016.6.25.0004
ORIGEM: BOQUIM-SE
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO(A): DIEGO DE SOUZA MATOS E ALFREDO DE JESUS
ADVOGADO: José Carlos Alves Santana Fonseca - OAB: 6129/SE
RESUMO: APURAR A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Termo
Circunstanciado
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
ATO ORDINATÓRIO/INTIMAÇÃO
Diante do teor do Despacho Judicial que segue transcrito abaixo, determino a intimação dos requeridos, por seu
advogado constituído, para ciência e cumprimento do mesmo.
Boquim (SE), 10 de novembro de 2017.
LÍDIA ALMEIDA SANTOS
Chefe do Cartório Eleitoral Substituta da 04ª Zona
Despacho Judicial:
Defiro o requerimento ministerial de fls. 66-v.
Assim, designo para o dia 29/11/2017 às 14:30 horas, para a realização de audiência, onde será apresentada a
proposta de transação penal, nos termos do artigo 79, da Lei 9.099/95, sem prejuízo da realização de audiência de
instrução e julgamento, caso não seja aceitada a proposta apresentada pelo MPE.
INTIMEM-SE, os requeridos e seus advogados, bem assim às testemunhas arroladas na denúncia e na defesa
prévia.
Boquim, SE, 09 de novembro de 2017.
Eládio Pacheco Magalhães
Juiz Eleitoral
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 441-08.2016.6.25.0004
ORIGEM: ARAUÁ-SE (4ª ZONA ELEITORAL - BOQUIM)
INVESTIGANTE: Coligação: "ARAUÁ NOVO RUMO " Partido integrantes: PP,PSC,DEM,PSB,PEN,PPL,PC DO
B/PROS- ARAUÁ/SE
ADVOGADO: Kendisson de Souza Santos - OAB: 10292/SE
ADVOGADO: José Anderson Nascimento - OAB: 436/SE
INVESTIGADO: ALMIRO OLIVEIRA ÁVILA
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ADVOGADO: Fábio Manoel Andrade Costa - OAB: 2130/SE
ADVOGADO: Adriano Dias Santos - OAB: 6285/SE
INVESTIGADO: ADALBERTO MOURA MACEDO
INVESTIGADO: DIEGO ÁVILA DA SILVA
INVESTIGADO: JULIO CESAR DE SANDES
ADVOGADO: Fábio Manoel Andrade Costa - OAB: 2130/SE
ADVOGADO: Adriano Dias Santos - OAB: 6285/SE
ADVOGADO: José Messias Silva Santos - OAB: 8997/SE
INVESTIGADO: ANA HELENA ANDRADE COSTA
INVESTIGADO: ISLAN SOUZA AVILA
INVESTIGADO: GEORGE BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO: Anderson Mardson Ferreira de Jesus - OAB: 4855/SE
INVESTIGADO: MUNICÍPIO DE ARAUÁ, (PREFEITURA MUNICIPAL
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL COM PEDIDO DE LIMINAR
ATO ORDINATÓRIO
Diante do teor do Despacho Judicial que segue transcrito abaixo, determino a INTIMAÇÃO das partes, por seu
advogado constituído, para ciência e cumprimento do mesmo.
Boquim (SE), 10 de NOVEMBRO de 2017.
LIDIA ALMEIDA SANTOS
Chefe do Cartório Eleitoral da 04ª Zona (Substituição)
DESPACHO/DECISÃO:
R.A
Defiro o requerimento ministerial de fls.83/84.
Assim, designo audiência de instrução para o dia 29/11/2017 às 14:00 horas.
Intimem-se as partes e seus advogados.
Expeça-se mandado de intimição às testemunhas indicadas na inicial, bem como aquelas por ventura elencadas
nas defesas dos requeridos.
Intime-se também o Srº José Coqui, mencionado À fl. 19 dos autos, devendo este cartório buscar a qualificação e
endereço do mencionado Senhor junto ao seu registro de candidatura ao cargo de vereador pelo município de
Arauá.
Boquim, 09 de novembro de 2017.
Eládio Pacheco Magalhães
Juiz Eleitoral
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 809-17.2016.6.25.0004
ORIGEM: RIACHÃO DO DANTAS-SE (4ª ZONA ELEITORAL - BOQUIM)
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO "RIACHÃO EM VOCÊ EU ACREDITO" - REPRESENTANTE DA COLIGAÇÃO:
ELENALDO FONSECA DE OLIVA JÚNIOR
INVESTIGANTE: SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA, - CANDIDATA A PREFEITA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO
DO DANTAS/SE
ADVOGADO: Gilton Santos Freire - OAB: 1974/SE
ADVOGADO: Renan Souza Freire - OAB: 6364/SE
INVESTIGADO: GERANA GOMES COSTA SILVA, CANDIDATA (ELEITA) À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
RIACHÃO DO DANTAS/SE
INVESTIGADO: LUCIANO GOES PAUL - CANDIDATO (ELEITO) A VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
RIACHÃO DO DANTAS/SE
INVESTIGADO: ERALDO ANDRADE - CANDIDATO ( ELEITO) A VEREADOR DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO
DANTAS/SE
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE - Eleições - 1° Turno - PEDIDO DE CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO
ATO ORDINATÓRIO
Ficam intimados os embargados da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) acima, por seu advogado
constituído, para se manifestar, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do Despacho Judicial que segue transcrito
abaixo:
Boquim (SE), 10 de novembro de 2017.
OBS: Cópia dos Embargos de Declaração encontra-se em Cartório.
LÍDIA ALMEIDA SANTOS
Chefe do Cartório Eleitoral Substituta da 04ª Zona
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DESPACHO/DECISÃO:
Presentes os pressupostos recursais, recebo o recurso eleitoral interposto pelos representantes às fls. 480/513
apenas com efeito devolutivo ( CE, art. 257).
Intimem-se os recorridos para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo de 3 ( três) dias. ( Resolução TSE
23.462, art. 33).
Destarte, em razão da interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, determino a intimação
dos embargados para se manifestarem nos autos, no prazo de 03 (três) dias.
Em seguida, abra vista o MPE.
Boquim ( SE), 10 de novembro de 2017
Eládio Pacheco Magalhães
Juiz Eleitoral
06ª Zona Eleitoral
Sentença
AIME 1-69.2017.6.25.0006
Impugnantes:JÚLIO ANDRÉ DOS SANTOS e SÉRGIO DE OLIVEIRA BEZERRA
Impugnados: ALEX SILVA PORTO e SUPLENTES da COLIGAÇÃO "UNIDOS PELA CONTINUAÇÃO".
SENTENÇA
Vistos.
Cuidam os autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), ajuizada por JÚLIO ANDRÉ DOS SANTOS
e SÉRGIO DE OLIVEIRA BEZERRA, em face de ALEX SILVA PORTO, Vereador, e Suplentes da Coligação
"Unidos pela Continuação", diplomados pelo Juízo desta Zona Eleitoral em 15 de dezembro de 2016 e empossado
o Vereador em 1° de janeiro de 2017, sob a argumentação de que foram perpetradas fraudes para burlar a regra
constante do art. 10, §3°, da Lei 9.504/97.
Alegam que houve fraude nas seguintes situações:
I. “HOMEM POR MULHER”: pedido de registro de candidato do sexo masculino, como se do sexo feminino fosse;
II. “MULHER INSCRITA COMO CANDIDATA SEM SEQUER SER FILIADA” pedido de registro de candidatura de
pessoa não filiada a partido político;
III. “TRÊS MULHERES, COM ZERO VOTOS, SEM SEREM CANDIDATAS EFETIVAS”: registro de candidatas que
não exerceram atos de campanha propriamente ditos e não obtiveram voto algum nas eleições de 2016.
Em razão disso, pleitearam a impugnação do mandato eletivo do Vereador ALEX SILVA PORTO, juntamente com
os Suplentes da Coligação "Unidos pela Continuação", com espeque nos arts. 41-A e 73, §5°, ambos da Lei n°.
9.096/97 e art. 14, §§10 e 11, CF, bem como a reelaboração e remanejamento dos cálculos da votação, a fim de
que o Impugnante JÚLIO ANDRÉ DOS SANTOS seja empossado vereador.
Com a Inicial vieram procuração e os documentos de fls. 14 a 66.
Após autuação e registro, determinou-se a intimação dos Impugnantes para que emendassem a inicial,
qualificando devidamente o polo passivo da ação, especificamente no que pertine aos chamados "suplentes", sob
pena de indeferimento da ação com relação a estes, o que fora atendido, conforme petição de fl. 71/73 e
documentos de fls. 74/75.
Com fulcro no dever de consulta, determinou-se, conforme despacho à fl. 76, a intimação da parte Autora para que
apresentasse manifestação quanto a possibilidade de litispendência entre a presente ação e a AIJE n°. 36575.2016.6.25.0006, tendo os Autores, conforme manifestação juntada aos autos em 28.03.2017, aduziram a
inocorrência de tal fenômeno processual, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, tendo os autos seguido
para com vista ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação a respeito.
Às fls. 77/79 o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela necessidade de reunião, para julgamento simultâneo,
da presente AIME e da AIJE n° 365-75, dada a existência de conexão entre os dois feitos, nos termos do art. 55,
CPC, “evitando-se que decisões contraditórias sejam proferidas, bem como que o presente feito seja
prematuramente extinto.”
Foi determinada a reunião, para julgamento simultâneo, da presente AIME e da AIJE n° 365-75.2016.6.25.0006,
diante da existência de conexão e, inclusive, para evitar a possibilidade de decisões contraditórias, conforme
determina o art. 55, §§1° e 3°, do Código de Processo Civil, conforme decisão às fls. 80/81 retro.
Intimados lmpugnantes e Impugnados para dizer, no prazo de 10(dez) dias, sobre o aproveitamento/utilização,
nesta AIME, das provas produzidas em sede da referida AIJE, bem como sobre a possibilidade de julgamento
antecipado do(s) pedido(s), conforme o art. 355, I, do CPC ou necessidade de produção de outras provas,
especificando-as, manifestaram-se: às fls. 84/89, os Impugnantes, pelo aproveitamento da instrução realizada na
mencionada AIJE e pelo julgamento antecipado da lide, pugnando pela procedência do pedido e reiterando os
pleitos da Inicial; à fl. 90, o Impugnado ALEX SILVA PORTO, pessoalmente, pelo aproveitamento e utilização, na
AIME, das provas produzidas na citada AIJE.
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Diante da ausência de capacidade postulatária do Impugnado ALEX SILVA PORTO, foi determinado que o
Cartório certificasse se houve manifestação regular do mencionado Impugnado pendente de juntada ais autos,
conforme decisão de fls. 96/96v., tendo sido firmada certidão negativa conforme fl. 98.
Instado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral, às fls. 100/100v., pugnou pelo julgamento simultâneo e
improcedente da presente AIME, da AIJE n° 365-75.2016.6.25.0006 (Classe 9) e da Representação Eleitoral n°
233-18.2016.6.25.0006 (Classe 31).
Vieram os autos conclusos.
É o que me cumpre relatar.
Fundamento e decido.
Da análise do conjunto probatório dos autos, especialmente da prova testemunhal produzida em sede da
Audiência realizada em 23/03/2017, conforme fls. 147/150v. da mencionada AIJE, conexa e apensa, verifica-se
que não restaram comprovadas as supostas fraudes alegadas nos itens 1.1 "A", "B" e "C" da Inicial.
Em relação ao Item 1.1 "A", suposta fraude nominada pelos lmpugnantes como “HOMEM POR MULHER”, após a
devida instrução do feito, com respeito ao princípio do devido processo lega, não restou comprovado nos autos
que houve lançamento fraudulento junto ao sistema CANDEX de gênero errado de candidato do sexo masculino,
para fins de burlar a regra do percentual de candidaturas para cada sexo, em beneficio do Impugnado.
Relativamente ao Item 1.1 "B", suposta fraude nominada pelos Impugnantes como “MULHER INSCRITA COMO
CANDIDATA SEM SEQUER SER FILIADA”, também não pode prosperar a pretensão dos Impugnantes, tendo em
vista que não restou comprovado que a apresentação de pedido de registro de pré-candidata que, posteriormente,
teve o seu RRC indeferido, por ausência de condição de elegibilidade, foi realizado com a finalidade de ferir a
regra do percentual de candidaturas para cada sexo, em beneficio do Impugnado.
Ainda, noque se refere ao Item 1.1 "C", suposta fraude nominada pelos Impugnantes como “TRÊS MULHERES,
COM ZERO VOTOS, SEM SEREM CANDIDATAS EFETIVAS”, também não restou comprovado o que alegam os
Impugnantes, de que tais Candidatas do sexo feminino, que não obtiveram votos, foram lançadas, da mesma
forma, apenas para cumprimento das disposições legais e em Beneficio do Impugnado, pois não foi isso que se
extraiu dos depoimentos das Candidatas AIRAÊ MAURICIO SANTOS, ARISIA SANTOS CARVALHO e VALDECY
ALCÂNTARA ALMEIDA, conforme fls. 147/150v. dos autos da AIJE n° 365-75.2016.6.25.0006, apensos.
AIRAÊ MAURÍCIO SANTOS às fls. 148/148v. dos autos da AIJE disse que:
(...) foi convidada pelo presidente do partido para lançar sua candidatura a vereadora e por ser presidente de
associação comunitária e gostar de trabalhar com o povo achou que tinha chance e aceitou. Que não teve
recursos nem condição financeira para promover melhor sua campanha, fez uma campanha fraca, não produziu
propaganda impressa, não fez santinho individual. (...) Que votou nas eleições, mas não obteve nenhum voto, (...)
Que aproximadamente oito failiares seus são eleitores no Município. (...) Que acredita que não teve voto por ter
feito uma campanha sem dinheiro e que ao final passou a fazer campanha para outro candidato em razão de
entender que não teria votos para ser eleita. (...) Que sua campanha foi turbulenta por falta de dinheiro, pois
acredita que sem dinheiro não se consegue voto." (AIJE - fl. 148/148v)
ARÍSIA SANTOS CARVALHO às fls. 149/149v. dos autos da AIJE disse que:
"(...)Que foi candidata ao Conselho Tutelar em 2015, obtendo cerca de 80 votos, e por isso teve a idéia de
concorrer a vereadora. /que já era filiada ao partido há cerca de 3 anos. Que costuma fazer trabalho social. (...)
Que tem muitos familiares nesta Zona Eleitoral que são eleitores. Que votou, mas desistiu em votar em sua
candidatura. Que não sabe dizer porque não teve voto algum na eleição. Que não fez campanha para outros
candidatos do partido. (...) Que próximo ao final da campanha, começou a trabalhar como cuidadora de uma idosa
e parou de trabalhar em sua campanha." (AIJE - fl. 149/149v)
VALDECY ALCÂNTARA ALMEIDA às fls. 150/150v. dos autos da AIJE disse que:
"(...)Que à época era e ainda é presidente de associação dos moradores do Povoado Ouricuri e teve a ideia de se
candidatar a vereadora por gostar de trabalhar com a população. Quer começou a divulgar a sua campanha e teve
dificuldades por falta de recursos. (...) Que não teve seu registro de candidatura deferido, não sabendo informar o
motivo. (...) Que sabendo que sua candidatura não tinha sido registrada passou a apoiar o candidato Djalma, de
seu partido. (...) Que fez campanha e desistiu no curso do processo eleitoral em razão de escassez de recursos e
por conta da condição de sua filha que é portadora de necessidades especiais. (...) Que sua filha sofre de
epilepsia e teve crise de saúde no curso do processo eleitoral." (AIJE - fl. 150/150v)
Assim, não obstante as alegações dos lmpugnantes de que houve ofensa à regra legal e esta foi efetivada com a
finalidade de viabilizar o registro das candidaturas da Coligação Unidos pela Continuação e, especialmente, a do
Impugnado ALEX SILVA PORTO, era necessário ter restado comprovado, nos autos, que o Réu teria praticado
diretamente a fraude ou que esta foi praticada por terceiros, mas visando o seu benefício, o que não restou
provado nos autos, não se podendo concluir, concretamente, pela responsabilidade do Impugnado em relação às
supostas fraudes que lhe foram imputadas pelos Impugnantes, não havendo evidência efetiva de que o mesmo
tenha praticado ou de alguma forma concorrido para a prática de condutas mencionadas pelos lmpugnantes, bem
como, inclusive, não restou demonstrado que, mesmo à sua revelia, mas em seu benefício, as ditas condutas
tenham sido praticadas, não havendo, nos autos, elementos concretos e aptos a fazer prosperar a pretensão
impugnatória dos autores.
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Destaque-se, também, que não há elementos suficientes que permitam concluir, concretamente, que o presidente
da Coligação e dos partidos, eventuais integrantes da diretoria, ou mesmo as mencionadas Candidatas, estas que,
em tese, desistiram de suas candidaturas e por isso não tiveram votos ou quem quer que fosse, tivesse feito
qualquer ingerência fraudulenta com vistas a burlar a regra prevista no art. 10, §3°, da Lei 9.504/97 e no art. 20,
§2°, da Resolução TSE n. 23.455/2015, em beneficio do Impugnado, o que poderia ensejar, somado a outros
elementos, a sua responsabilização.
Assim, vê-se que não restou devidamente comprovada a prática de conduta fraudulenta da parte do Impugnado
para ferir as normas descritas no parágrafo acima e viabilizar, via fraude, a sua candidatura e também não se
efetivou, nestes autos, a pretensão probatória dos Impugnantes de que houve prática de fraude por terceiro, para
beneficio direto do Impugnado.
De tudo o exposto, impõe-se a conclusão de que não restou comprovado, nos autos:
A. que houve lançamento fraudulento junto ao sistema CANDEX de gênero errado de candidato do sexo
masculino, para fins de burla à regra do percentual de candidaturas para cada sexo, em benefício do demandado:.
B. que a apresentação de pedido de registro de pré-candidata que posteriormente teve o seu registro de
candidatura indeferido, por ausência de condição de elegibilidade, teria a finalidade espúria de ferir a regra do
percentual de candidaturas para cada sexo e beneficiar o Impugnado.
C. que as candidaturas do sexo feminino que não obtiveram votos foram lançadas, da mesma maneira, apenas
para cumprimento das disposições legais e em beneficio da candidatura do Impugnado.
Assim, diante do conjunto probatório destes autos, bem como da prova produzida em sede da AIJE n° 36575.2016.6.25.0006 (Classe 9) e da Representação Eleitoral n° 233-18.2016.6.25.0006 (Classe 31), conexas e
apensas, ante a ausência de provas suficientes para comprovação das supostas fraudes eleitorais alegadas na
Inicial, extingo a ação, com resolução do mérito, pelo que JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO, com a consequente manutenção da vigência do Mandato Eletivo do
Vereador ALEX SILVA PORTO.
R. P. I.
Estância/SE, 08 de novembro de 2017.
ALÍCIO DE OLIVEIRA ROCHA JUNIOR
Juiz da 6ª Zona Eleitoral de Sergipe
09ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 389/2017 - TRE-SE/09ª ZE
O JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZONA/SE, MARCELO CERVEIRA GURGEL, no uso das suas atribuições,
TORNA PÚBLICO:
A todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem ciência, os NOVOS LOCAIS DE VOTAÇÃO
criados no município de Itabaiana/SE, abaixo transcritos:
ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO ALVES FILHO – código 1350
Endereço: Povoado Agrovila
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA – código 1368
Endereço: Povoado Bom Jardim
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA CANDIDA COSTA SANTANA – código 1414
Endereço: Rua João Nunes Rezende, 541 Bairro Porto
ESCOLA MUNICIPAL GENÁRIO DE OLIVEIRA – código 1422
Endereço: Rua Sérgio Souza Ferreira, SN, Bairro José Milton Machado
Para tanto, ficam convocados para REVISÃO das respectivas inscrições eleitorais, todos os eleitores domiciliados
nos endereços abrangentes dos novos locais de votação, a comparecerem ao Cartório Eleitoral da 9ªZona,
munidos de DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO, CPF E COMPROVANTE DE DOMICÍLIO
ELEITORAL.
Determinou o Exm. Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local de costume e publicado no DJE.
Eu, Analberga Lima de Freitas Oliveira, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
EDITAL 412/2017 - TRE-SE/09ª ZE
O Juiz Eleitoral da 9ª Zona, Marcelo Cerveira Gurgel, Estado de Sergipe, na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 10(dez) dias
para fins de impugnação, que foram DEFERIDOS e enviados para processamento os pedidos dos eleitores
constantes dos lotes 34 a 36/2017 em conformidade com a Resolução TSE 21.538/2003.
As respectivas relações estão afixadas no Cartório Eleitoral.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, foi feito o
presente edital, com cópia de igual teor para publicação no DJE, e afixado no local de costume.
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Eu, Analberga Lima de Freitas Oliveira, Chefe de Cartório, de Ordem do MM Juiz Eleitoral, preparei e expedi o
presente Edital.
13ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 37/2017
Em cumprimento ao disposto no art. 31, § 1º, da Resolução TSE 23.464/2015, o MM Juiz Eleitoral da 13ª Zona,
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento e a quem possa interessar, que o PARTIDO SOLIDARIEDADE SD – Diretório Municipal de
Riachuelo, apresentou prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2016, tendo sido autuados
junto ao Cartório Eleitoral da 20ª Zona como Prestação de Contas – 12-56.2017.6.25.0020 e após extinção da
Zona, remetido para 13 Zona – Laranjeiras.
Informa, ainda, que a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial apresentados pelas
referidas agremiações partidárias foram publicadas em Cartório, e cientifica que, nos termos do § 2º, do art. 31, da
Resolução TSE 23.464/2015, os autos dos processos em referência permanecerão em Secretaria pelo prazo de
15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia
identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, é expedido o presente edital com cópia de igual
teor para publicação no DJSE e afixação no local público de costume. Dado e passado nesta cidade de
Laranjeiras, aos 09 (nove) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, eu, ______________,
Caroline Valeriano Damascena, Chefe de Cartório, digitei e o MM Juiz Eleitoral subscreveu.
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 13ª Zona
EDITAL 39/2017
O MM Juiz Eleitoral, José Amintas Noronha de Meneses Júnior, desta 13ª Zona, na forma da Lei etc…
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que foi designado o dia 16 de
novembro de 2017, às 10 horas, no Cartório Eleitoral desta 13ª Zona para a realização de CORREIÇÃO
ORDINÁRIA, nos moldes do Provimento – CGE 9/2010 e do Provimento 7/2009 da Corregedoria Regional
Eleitoral de Sergipe.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegarem ignorância, foi
feito o presente Edital que será publicado no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Laranjeiras, aos 07 (sete) dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete.
Eu, __________, (Caroline Valeriano Damascena) Chefe de Cartório da 13ª Zona Eleitoral, o digitei e assino.
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 13ª Zona
Portaria
PORTARIA 4/2017
O MM Juiz da 13ª Eleitoral, no uso de suas atribuições:
Considerando o disposto no art. 2º, da Resolução TSE 21.372, de 25 de março de 2003;
e considerando as disposições constantes do Provimento CRE-SE 07/2009, de 25 de novembro de 2009,
RESOLVE
Art. 1º Designar o dia 16 de novembro de 2017, a partir das 10 horas, para a realização de correição ordinária nos
serviços desta Zona Eleitoral.
Art. 2º O Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais – SICEL, disponibilizado pela Corregedoria-Geral Eleitoral,
será utilizado para a realização da correição.
Art. 3º Designar a servidora Caroline Valeriano Damascena para secretariar os trabalhos de correição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral nesta Zona Eleitoral, publique-se para ciência dos
demais interessados e cumpra-se.
Laranjeiras, 07 de novembro de 2017.
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 13ª Zona
15ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 50-66.2016.6.25.0032
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS) DE BREJO GRANDE/SE
ADVOGADO(A): ANTONIO FERNANDO PINHEIRO NORONHA JÚNIOR (OAB/SE
PRESIDENTE: EDIVÂNIA RAMALHO TELES
TESOUREIRO: SUELITON GASPAR DOS SANTOS
Intime-se o Diretório Municipal do Partido Popular Socialista (PPS) de Brejo Grande/SE para sanar as omissões
apresentadas às fls. 66/68. Prazo: 20 (vinte) dias.
Neópolis (SE), 10 de novembro de 2017.
Nathalie Malhado Gomes de Siqueira
Analista Judiciária TRE/SE
Chefe de Cartório Eleitoral
17ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 42-03.2017.6.25.0017 - CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 17ª ZONA ELEITORAL (NOSSA SENHORA DA GLÓRIA)
DR. KARLOS MAX ARAÚJO ALVES
INTERESSADO(A): PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA
DA GLÓRIA/SE)
ADVOGADO: Felipe de Souza Silva - OAB: 5771/SE
INTERESSADO(A): ANCLEDSON ALVES DOS SANTOS MELO, Presidente
INTERESSADO(A): FLÁVIO VIEIRA DOS SANTOS, Tesoureiro
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016.
DESPACHO/DECISÃO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 42-03.2017.6.25.0017 - CLASSE 23
Interessado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Diretório Municipal de Nossa Senhora da Glória/SE) e
outros
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de ausência de Movimentação Financeira pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
(Diretório Municipal de Nossa Senhora da Glória/SE) objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 31 da
Resolução/TSE nº 23.464/2015.
Publicados o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Partido em apreço conforme Edital de fl. 78,
bem como o Edital n.º 50/2017 a que se refere o art. 31, §3º da Resolução 23.464/2017, não houve impugnação
de qualquer interessado.
Análise preliminar acostada às fl. 82, apontando a existencia de algumas falhas na prestação de contas
apresentada.
Manifestação do Cartório Eleitoral à fl. 85 pela desaprovação das contas.
Parecer do ministério publico pela rejeição da contabilidade partidária.
Juntada de documentos pela Agremiação interessada às fls. 87/105.
Despacho de fl. 106 determinando nova análise e vista ao MPE.
Manifestação do Cartório Eleitoral ( fl. 107) retificando a manifestação anterior para opinar pela aprovação com
ressalvas das contas apresentadas.
Parecer ministerial pela aprovação das contas.
É O RELATÓRIO.
DECIDO
Impende assinalar que por força de lei, tem-se a obrigatoriedade do envio das contas, anualmente, à Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 32, da Lei n. 9.096/95.
O exame das contas tem por escopo verificar a regularidade e a correta apresentação das peças e dos
documentos exigidos, valendo-se de procedimentos específicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A Justiça Eleitoral assume, assim, o papel de julgar as referidas contas.
No caso em apreço, novos documentos foram apresentados pela Agremiação Partidária e seus representantes,
sanando os problemas apontados pela Unidade Técnica no decorrer do presente processo, o que deu ensejo a um
último parecer técnico, emitido às fl. 107, desta feita entendendo o mesmo pela aprovação com ressalvas das
contas sob análise.
Observa-se ainda, compulsando-se os autos, que o Partido em epígrafe não recebeu valores do fundo partidário
ou de fontes vedadas, não havendo razões para se questionar a idoneidade de suas contas.
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Sendo assim, pelo exposto, APROVO com ressalvas as contas apresentadas pelo Diretório Municipal/Comissão
Provisória do Partido dos Trabalhadores - PT no Município de Nossa Senhora da Glória/SE, referente ao exercício
de 2016, na forma do art. 46, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Transitado em julgado, anote-se no Sistema de Informações de Contas (SICO) e arquivem-se os presentes autos.
Nossa Senhora da Glória /SE, ____ de novembro de 2017.
KARLOS MAX ARAUJO ALVES
Juiz Eleitoral da 17 ª Zona
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).
18ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 411/2017 - TRE-SE/18ª ZE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 18ª ZONA ELEITORAL (PORTO DA FOLHA/SE), ALEX CAETANO DE
OLIVEIRA, NO USO DE 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 2017, a partir das 08 horas. com término às 14
horas.
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 Porto da Folha/SE, aos nove do mês de novembro do ano de dois mil e
dezessete (09/11/2017), eu, Romário Gomes Santos, Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral, lavrei o presente
Edital, que vai por mim assinado digitalmente, de ordem do M.M. Juiz da 18ª Zona Eleitoral, nos termos da
Portaria nº 01/2017-18ª ZE.
Romário Gomes Santos
Chefe de Cartório – 18ª ZE
26ª Zona Eleitoral
Despacho
DESPACHO
ORIGEM: SERGIPE - MALHADOR - 26ª ZONA ELEITORAL (RIBEIRÓPOLIS)
JUIZ ELEITORAL HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
AUTOR(A): MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
RÉU: KARINY SOUZA DA SILVA FREIRE
ADVOGADO: Raul Palma Galrão Lima - OAB: 5071/SE
RESUMO: Crimes contra a Propaganda Eleitoral - Injúria na Propaganda Eleitoral - PEDIDO DE CONDENAÇÃO
CRIMINAL
DESPACHO/DECISÃO:
Cumpra-se o despacho de fl. 107v no que se refere à prestação pecuniária,
devendo ainda a beneficiada comparecer em Juízo mensalmente, sob pena
de revogação do benefício.
Intime-se para cumprir em 05 dias.
Ribeirópolis, 08/11/2017
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
JUIZ DE DIREITO
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
27ª Zona Eleitoral
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Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 422-30.2016.6.25.0027
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU - 27ª ZONA ELEITORAL (ARACAJU)
EXMO. SR. HÉLIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO
INTERESSADO(A): DALILA MARIA DE JESUS
ADVOGADO: Fausto Goes Leite Junior - OAB: 2525/SE
ADVOGADO: Marlton de Souza Carvalho - OAB: 6728/SE
RESUMO: Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Vereador - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral de DALILA MARIA DE JESUS.
A Unidade Técnica, em parecer conclusivo, elaborado com base na lei 9.504/97 e na Resolução 23.463/15 do
TSE, opinou pela aprovação da prestação de contas (fls. 41), no que foi seguida pelo Ministério Público Eleitoral
(fls. 43/44).
Decido.
Inexistem nos autos impropriedades ou irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas
apresentadas.
Assim, acolho o parecer técnico, corroborado pela manifestação ministerial, e APROVO a prestação de contas da
campanha de DALILA MARIA DE JESUS na eleição municipal de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
HELIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO
Juiz Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 233-52.2016.6.25.0027
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU - 27ª ZONA ELEITORAL (ARACAJU)
EXMO. SR. HÉLIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO
INTERESSADO(A): BERTULINO JOSÉ LOPES DE MENEZES
ADVOGADO: ROGERIO CARVALHO RAIMUNDO - OAB: 4046/SE
ADVOGADO: Wesley Araújo Cardoso - OAB: 5509/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Eleições - Prestação de Contas - Prestação
de Contas - De Candidato - Cargo - Vereador - 2016
DESPACHO/DECISÃO:
No cumprimento do Acórdão 287/2017, sigam os autos à Unidade Técnica para emissão de novo parecer, levando
em conta os documentos de fls.47/103.
HÉLIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO
JUIZ ELEITORAL
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
29ª Zona Eleitoral
Despacho
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 001/2017 (PROTOCOLO Nº 5.628/2017)
REQUERENTES:
FRANCIARA DE ANDRADE ROCHA SANTOS
Presidente do Diretório Municipal em Pedra Mole/SE do PDT
CLEDSON HENRIQUE DA SILVA SANTOS
Presidente do Diretório Municipal em Pedra Mole/SE do PSB
FAGNER DIAS CARVALHO
Presidente do Diretório Municipal em Pedra Mole/SE do PP
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO
Presidente do Diretório Municipal em Pedra Mole/SE do DEM
EDILSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Presidente do Diretório Municipal em Pedra Mole/SE do PT do B
Vistos etc.
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Trata-se de requerimento, formulado pelos representantes dos diretórios municipais em Pedra Mole/SE do PDT,
PSB, PP, DEM e PT do B, consistente na criação e instalação de uma seção eleitoral, no povoado Gravatá.
Alegam, os Requerentes, existirem mais de 300 (trezentos) eleitores domiciliados no referido povoado, os quais
necessitam deslocar-se até a sede do município, por meios diversos, inclusive a pé, a fim de exercerem seu direito
constitucional ao voto, nos dias de eleições.
Aduzem também haver unidade escolar e de saúde com espaços capazes e suficientes para a instalação de uma
ou mais seções eleitorais, evitando-se, assim, o deslocamento dos eleitores para a sede do município.
Adunaram ao pedido exordial um abaixo-assinado com a assinatura de 76 (setenta e seis) eleitores, supostamente
residentes no povoado Gravatá.
Em despacho exarado, à fl. 12, o Juízo da extinta 7ª Zona Eleitoral (Frei Paulo/SE) determinou a realização de
diligência junto à unidade escolar do povoado Gravatá, com o objetivo de verificar a viabilidade de seu
funcionamento como local de votação.
À fl. 13, certificou-se o cumprimento do despacho de fl. 12, salientando-se que a unidade escolar do povoado
Gravatá, qual seja, a Escola Engenheiro João Alves Filho, fica situada a 5,5 Km do centro da cidade de Pedra
Mole, possuindo 3 (três) salas amplas, porém, não observa as regras de acessibilidade, visto que não possui
rampa de acesso para cadeirantes nem barras de apoio, assim como não dispõe de banheiros adaptados para
portadores de necessidades especiais, destacando-se, por fim, que, segundo informações colhidas no local, o
povoado Gravatá possui cerca de 150 (cento e cinquenta) famílias residentes.
Com vista dos autos, a Douta Presentante do Ministério Público Eleitoral, atuante nesta 29ª Zona Eleitoral, em
parecer, às fls. 20/21, pugnou pelo indeferimento do pedido.
É o que impede relatar. Decido.
Prima facie, competente este Juízo Eleitoral para apreciação do requerimento posto, consoante regramento
estipulado no inciso X do artigo 35 do Código Eleitoral.
Outrossim, a Resolução nº 130, de 11/09/2017, do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, ao extinguir a 7ª
Zona Eleitoral, sediada no município de Frei Paulo/SE, na dicção de seu artigo 1º, além de mais outras cinco
zonas eleitorais desta Circunscrição, remanejou os municípios de Pedra Mole e Pinhão para a jurisdição desta 29ª
Zona Eleitoral, conforme se depreende do disposto no artigo 2º do referido ato normativo. Prescreveu, ainda, em
seu artigo 3º, que "os eleitores residentes nos municípios que sofreram remanejamento de zona eleitoral não terão
alterados os seus locais de votação".
A extinção de zonas eleitorais localizadas no interior do Estado atendeu ao comando capitulado no caput do artigo
1º da Resolução nº 23.520, de 1º de junho de 2017, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, considerando-se a
necessidade de racionalizar e otimizar os serviços eleitorais, de aumentar a capilaridade da Justiça Eleitoral, bem
como de ajustar distorções no quantitativo de eleitores em zonas eleitorais e de racionalizar custos em um cenário
de fragilidade econômica do país, sem descurar do eficiente atendimento à sociedade, que sempre caracterizou a
Justiça Eleitoral brasileira.
Conforme dados constantes do Cadastro Eleitoral, fornecidos pelo Sistema ELO, à fl. 22, o município de Pedra
Mole/SE conta hoje com um eleitorado de 3.018 (três mil e dezoito) eleitores aptos (não sendo computados os
cancelados e os suspensos), distribuídos em 11 (onze) seções eleitorais, alocadas em 04 (quatro) locais de
votação (fl. 23).
Da certidão à fl. 13, o povoado Gravatá está localizado a apenas 5,5 (cinco e meio) quilômetros de distância da
sede do município de Pedra Mole. A unidade escolar inspecionada, qual seja, a Escola Engenheiro João Alves
Filho, não observa as regras de acessibilidade, visto que não possui rampa de acesso para cadeirantes nem
barras de apoio, assim como não dispõe de banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais.
Da relação de assinaturas, colacionadas às fls. 04/11, contam-se apenas 76 (setenta e seis) eleitores,
supostamente residentes no povoado Gravatá.
Do Relatório à fl 23, calcula-se que a média de eleitores aptos por seção eleitoral no município de Pedra Mole é de
250 (duzentos e cinquenta) eleitores por seção.
Do Relatório à fl 24, constam 2.966 (duas mil e novecentas e sessenta e seis) vagas existentes, considerando-se
11 (onze) seções eleitorais instaladas nos 04 (quatro) locais de votação do município de Pedra Mole, mais outras
quatro seções ainda não instaladas.
Resulta evidente, portanto, que a criação de mais uma seção eleitoral no município de Pedra Mole, no atual
contexto econômico vivenciado pela nação, afrontaria a finalidade da norma insculpida na Resolução nº 23.520, de
1º de junho de 2017, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, vez que, ao invés de racionalizar custos em um
cenário de fragilidade econômica do país, redundaria num aumento considerável de despesas.
Ademais, a curta distância entre o povoado Gravatá e a sede do município não justifica a instalação de uma seção
eleitoral naquela localidade, sobretudo, levando-se em conta a existência de menos de 100 (cem) eleitores
interessados, quando a média no município é de 250 (duzentos e cinquenta) eleitores por seção.
Assim sendo, forte nas razões acima expostas, INDEFIRO, por ora, o pedido de criação e instalação de uma
seção eleitoral, no povoado Gravatá.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a Presentante do Ministério Público Eleitoral.
Carira/SE, 09 de novembro de 2017.
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ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 54/2017
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Gustavo Adolfo Plech Pereira, Juiz Eleitoral nesta 31 Zona Eleitoral
do Estado de Sergipe, em cumprimento ao disposto no art. 31, § 1º da Resolução TSE nº 23.464/2015, o Cartório
Eleitoral, FAZ SABER, a todos, que a publicação do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo de Resultado do
Exercício do Diretório Municipal abaixo relacionado, relativo ao exercício financeiro de 2016 – está disponível no
mural do Cartório, situado na Rua Emídio Maxi Neto, 170, B. Centro, Itaporanga D’Ajuda/SE.PARTIDO DOS
TRABALHADORES (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA D’AJUDA/SE)Cientificamos, ainda, que nos
termos do § 2º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.464/2015, os autos dos processos em referência
permanecerão em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado poderá examinálos e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, foi
publicado o presente Edital, afixado no local de costume na sede do Cartório Eleitoral e no DJE. Dado e passado
nesta cidade de Itaporanga D’Ajuda/SE, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete. Eu,
_________, Reginaldo Bispo dos Santos; Auxiliar de Cartório lavrei o presente edital; que vai subscrito pelo Chefe
de Cartório Eleitoral, em Substituição.
Emanuel Santos Soares de Araujo
Chefe de Cartório, em Substituição
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 10-53.2017.6.25.0031
ORIGEM: SERGIPE - SALGADO
INTERESSADO(A): PP (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SALGADO/SE)
ADVOGADO: Jordana Amaral da Costa Oliveira - OAB: 5984/SE
ADVOGADO: Esdras Machado Silva Junior - OAB: 4401/SE
INTERESSADO(A): SILVANO DOS SANTOS, Presidente
INTERESSADO(A): LUCIVALDO LISBOA COSTA, Tesoureiro(a)
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2016 - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal
ATO ORDINATÓRIO:
Com fundamento na Resolução TSE nº 23.463/2015, o Cartório Eleitoral NOTIFICA o PARTIDO PROGRESSISTA
- PP (DIRETÓRIO/COMISSÃO PROVISÓRIA DE SALGADO/SE), na pessoa do(s) seu(s) advogado(s) para,
querendo, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar os dados, sanear as falhas e/ou manifestar-se acerca da
Informação/Check-list da Unidade Técnica juntado aos autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1053.2017.6.25.0031, às fls. 74, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser acessado no sítio do Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe (www.tre-se.jus.br), através do serviço "Acompanhamento processual e Push" disponível no
sítio do TRE-SE no seguinte endereço eletrônico: http://www.tre-se.jus.br/servicos-judiciais/acompanhamentoprocessual-e-push.
Itaporanga D’Ajuda (SE), em 09/11/2017.
EMANUEL SANTOS SOARES DE ARAUJO
TÉCNICO JUDICIÁRIO
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).
35ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 455-93.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES - 2016
DECISÃO:
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S E N T E N Ç A nº 180/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Umbaúba/SE.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 09. O partido
acostou defesa e documentos, fls. 11/17.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 19.
É o relatório. Decido.
Em que pesem as justificativas apresentadas, há omissões avistáveis nos presentes autos, especificamente
quanto "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial" , descumprindo o comando do artigo 43,
§4º, da Resolução TSE 23.463/2015. O disposto no §6º deste mesmo dispositivo estabelece que esta falha "pode
caracterizar infração grave" .
Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as Contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Umbaúba/SE, relativas à campanha eleitoral
municipal de 2016, com fulcro no artigo 68, II, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 473-17.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 181/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo Partido Trabalhista Nacional de Umbaúba/SE.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 09. O partido
acostou defesa e documentos, fls. 11/17.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 19.
É o relatório. Decido.
Em que pesem as justificativas apresentadas, há omissões avistáveis nos presentes autos, especificamente
quanto "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial" , descumprindo o comando do artigo 43,
§4º, da Resolução TSE 23.463/2015. O disposto no §6º deste mesmo dispositivo estabelece que esta falha "pode
caracterizar infração grave" .
Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as Contas do Partido Trabalhista Nacional de Umbaúba/SE, relativas à campanha eleitoral municipal
de 2016, com fulcro no artigo 68, II, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 475-84.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 182/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo Partido Socialista Brasileiro de Umbaúba/SE.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
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O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 09. O partido
acostou defesa e documentos, fls. 11/18.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 20.
É o relatório. Decido.
Em que pesem as justificativas apresentadas, há omissões avistáveis nos presentes autos, especificamente
quanto "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial" , descumprindo o comando do artigo 43,
§4º, da Resolução TSE 23.463/2015. O disposto no §6º deste mesmo dispositivo estabelece que esta falha "pode
caracterizar infração grave" .
Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as Contas do Partido Socialista Brasileiro de Umbaúba/SE, relativas à campanha eleitoral municipal
de 2016, com fulcro no artigo 68, II, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 476-69.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 183/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo Partido Trabalhista Cristão de Umbaúba/SE.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 09. O partido
acostou defesa e documentos, fls. 11/17.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 19.
É o relatório. Decido.
Em que pesem as justificativas apresentadas, há omissões avistáveis nos presentes autos, especificamente
quanto "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial" , descumprindo o comando do artigo 43,
§4º, da Resolução TSE 23.463/2015. O disposto no §6º deste mesmo dispositivo estabelece que esta falha "pode
caracterizar infração grave" .
Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as Contas do Partido Trabalhista Cristão de Umbaúba/SE, relativas à campanha eleitoral municipal
de 2016, com fulcro no artigo 68, II, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 477-54.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 184/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo Partido Social Democrático de Umbaúba/SE.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 09. O partido
acostou defesa e documentos, fls. 11/17.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 19.
É o relatório. Decido.
Em que pesem as justificativas apresentadas, há omissões avistáveis nos presentes autos, especificamente
quanto "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial" , descumprindo o comando do artigo 43,
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§4º, da Resolução TSE 23.463/2015. O disposto no §6º deste mesmo dispositivo estabelece que esta falha "pode
caracterizar infração grave" .
Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as Contas do Partido Social Democrático de Umbaúba/SE, relativas à campanha eleitoral municipal
de 2016, com fulcro no artigo 68, II, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 478-39.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 185/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo Partido Social Liberal de Umbaúba/SE.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 09. O partido
acostou defesa e documentos, fls. 11/17.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 19.
É o relatório. Decido.
Em que pesem as justificativas apresentadas, há omissões avistáveis nos presentes autos, especificamente
quanto "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial" , descumprindo o comando do artigo 43,
§4º, da Resolução TSE 23.463/2015. O disposto no §6º deste mesmo dispositivo estabelece que esta falha "pode
caracterizar infração grave" .
Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as Contas do Partido Social Liberal de Umbaúba/SE, relativas à campanha eleitoral municipal de
2016, com fulcro no artigo 68, II, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 377-02.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO PROGRESSISTA - PP (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Jordana Amaral da Costa Oliveira - OAB: 5984/SE
ADVOGADO: Esdras Machado Silva Junior - OAB: 4401/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 189/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo Partido Progressista de Umbaúba/SE.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 12. O Partido
deixou transcorrrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de fl. 14.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 15.
É o relatório. Decido.
Ocorreu a preclusão (art. 64, §1º) quanto ao prazo para a apresentação de informações adicionais,
complementação de dados e/ou para saneamento de falhas em relação à(ao): dirigentes partidários responsáveis
pela apresentação das contas, em desacordo com o art. 48, I, a; doações realizadas por outros candidatos, mas
não registradas nesta prestação de contas, caracterizando omissão de receitas; e quanto à não apresentação dos
extratos bancários na forma exigida pelo art. 48, II, a.

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 2017, Número 210

Aracaju, segunda-feira, 13 de novembro de 2017

Página 23

Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO DESAPROVADAS as Contas do
Partido Progressista de Umbaúba/SE, relativas à campanha eleitoral municipal de 2016, com fulcro no artigo 68,
III, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 474-02.2016.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 190/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Umbaúba/SE.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 09. O Partido
apresentou manifestação às fls. 11/17.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 19.
É o relatório. Decido.
Ocorreu a preclusão (art. 64, §1º) quanto ao prazo para a apresentação de informações adicionais,
complementação de dados e/ou para saneamento de falhas em relação à(ao): "não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial" , descumprindo o comando do artigo 43, §4º (o disposto no §6º deste mesmo art. 43
estabelece que esta falha "pode caracterizar infração grave" ); e quanto às contas terem sido apresentadas sem
movimentação financeira, mas no extrato de fl. 07 constar movimentação art. 48, II, a.
Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO DESAPROVADAS as Contas do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Umbaúba/SE, relativas à campanha eleitoral municipal de 2016, com
fulcro no artigo 68, III, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 629-05.2016.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE)
ADVOGADO: Liege Almeida Ribeiro - OAB: 8317/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 191/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo Partido da Mulher Brasileira de Indiaroba/SE.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 10. O Partido
deixou transcorrrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de fl. 12.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 13.
É o relatório. Decido.
Ocorreu a preclusão (art. 64, §1º) quanto ao prazo para a apresentação de informações adicionais,
complementação de dados e/ou para saneamento de falhas em relação à(ao): "não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial" , descumprindo o comando do artigo 43, §4º (o disposto no §6º deste mesmo art. 43
estabelece que esta falha "pode caracterizar infração grave" ); dirigentes partidários responsáveis pela
apresentação das contas, em desacordo com o art. 48, I, a; e quanto à não apresentação dos extratos bancários
na forma exigida pelo art. 48, II, a.
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Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO DESAPROVADAS as Contas do
Partido da Mulher Brasileira de Indiaroba/SE, relativas à campanha eleitoral municipal de 2016, com fulcro no
artigo 68, III, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 45-98.2017.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Anderson Mardson Ferreira de Jesus - OAB: 4855/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
DECISÃO:
SENTENÇA nº 192/2017
Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido Republicano da Ordem Social
de Umbaúba/SE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital (nº 016/2017) 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 23.464/15.
Isso posto, considerando que foram atendidas as exigências legais pertinentes, declaro APROVADAS as contas
da agremiação municipal do Partido Republicano da Ordem Social de Umbaúba/SE, referente ao exercício
financeiro de 2016, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 69-29.2017.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO- PSD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Espedito Pereira Lima - OAB: 201-B/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
DECISÃO:
SENTENÇA nº 193/2017
Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido Social Democrático de
Umbaúba/SE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital (nº 016/2017) 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 23.464/15.
Isso posto, considerando que foram atendidas as exigências legais pertinentes, declaro APROVADAS as contas
da agremiação municipal do Partido Social Democrático de Umbaúba/SE, referente ao exercício financeiro de
2016, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 51-08.2017.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO VERDE - PV (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI/SE)
ADVOGADO: Dulciana Ferreira Porto - OAB: 9207/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
DECISÃO:
SENTENÇA nº 194/2017
Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido Verde de Santa Luzia do
Itanhi/SE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital (nº 016/2017) 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 23.464/15.
Isso posto, considerando que foram atendidas as exigências legais pertinentes, declaro APROVADAS as contas
da agremiação municipal do Partido Verde de Santa Luzia do Itanhi/SE, referente ao exercício financeiro de 2016,
com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 53-75.2017.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO
ITANHI/SE)
ADVOGADO: Arivaldo José de Santana Junior - OAB: 6662/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
DECISÃO:
SENTENÇA nº 195/2017
Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido Social Democrático de Santa
Luzia do Itanhi/SE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital (nº 016/2017) 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 23.464/15.
Isso posto, considerando que foram atendidas as exigências legais pertinentes, declaro APROVADAS as contas
da agremiação municipal do Partido Social Democrático de Santa Luzia do Itanhi/SE, referente ao exercício
financeiro de 2016, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 66-74.2017.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA
LUZIA DO ITANHI/SE)
ADVOGADO: Dulciana Ferreira Porto - OAB: 9207/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
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DECISÃO:
SENTENÇA nº 196/2017
Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido Republicano Progressista de
Santa Luzia do Itanhi/SE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital (nº 016/2017) 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 comunicação 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 23.464/15.
Isso posto, considerando que foram atendidas as exigências legais pertinentes, declaro APROVADAS as contas
da agremiação municipal do Partido Republicano Progressista de Santa Luzia do Itanhi/SE, referente ao exercício
financeiro de 2016, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 67-59.2017.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO ITANHI/SE)
ADVOGADO: Dulciana Ferreira Porto - OAB: 9207/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
DECISÃO:
SENTENÇA nº 197/2017
Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido Republicano da Ordem Social
de Santa Luzia do Itanhi/SE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital (nº 016/2017) 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 23.464/15.
Isso posto, considerando que foram atendidas as exigências legais pertinentes, declaro APROVADAS as contas
da agremiação municipal do Partido Republicano da Ordem Social de Santa Luzia do Itanhi/SE, referente ao
exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 68-44.2017.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI/SE)
ADVOGADO: Dulciana Ferreira Porto - OAB: 9207/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
DECISÃO:
SENTENÇA nº 198/2017
Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas da agremiação municipal do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro de Santa Luzia do Itanhi/SE, referente ao exercício financeiro de 2016.
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Publicado edital (nº 016/2017) 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 23.464/15.
Isso posto, considerando que foram atendidas as exigências legais pertinentes, declaro APROVADAS as contas
da agremiação municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Santa Luzia do Itanhi/SE, referente
ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 71-96.2017.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): DEMOCRATAS - DEM (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 - CONTAS NÃO
PRESTADAS
DECISÃO:
SENTENÇA nº 199/2017
Vistos, etc...
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação n.º 052/2017-35ª ZE, fl. 04, dando ciência da ausência de
prestação de contas da agremiação municipal do Democratas do Município de Umbaúba/SE, referente ao
exercício financeiro de 2016.
Em despacho de fl. 05, além de determinar a autuação da referida informação, este Juízo entendeu regulares as
notificações procedidas ao órgão partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou por declarar não prestadas as já aludidas contas.
É o Relatório. Decido.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal, para o cumprimento da obrigação de
prestar as contas, permaneceram seus responsáveis inertes ao chamamento judicial, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta inadimplência da referida Agremiação Partidária.
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, com fulcro no art. 46, IV, a, da Resolução TSE
23464/2015, DECLARO não prestadas as contas do exercício financeiro 2016 da agremiação municipal do
Democratas, no Município de Umbaúba/SE, com a conseqüente permanência da suspensão das cotas do fundo
partidário enquanto conservar-se inadimplente (art. 48, caput).
P.R.I. Após o trânsito em julgado: 1. cadastre-se este decisum no sistema SICO; 2. oficie-se os órgãos de Direção
Regional e Nacional acerca desta decisão; 3. ARQUIVEM-SE.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 72-81.2017.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
INDIAROBA/SE)
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - CONTAS
NÃO PRESTADAS
DECISÃO:
SENTENÇA nº 200/2017
Vistos, etc...
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação n.º 053/2017-35ª ZE, fl. 04, dando ciência da ausência de
prestação de contas da agremiação municipal do Partido Comunista do Brasil do Município de Indiaroba/SE,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Em despacho de fl. 05, além de determinar a autuação da referida informação, este Juízo entendeu regulares as
notificações procedidas ao órgão partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou por declarar não prestadas as já aludidas contas.
É o Relatório. Decido.
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Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal, para o cumprimento da obrigação de
prestar as contas, permaneceram seus responsáveis inertes ao chamamento judicial, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta inadimplência da referida Agremiação Partidária.
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, com fulcro no art. 46, IV, a, da Resolução TSE
23464/2015, DECLARO não prestadas as contas do exercício financeiro 2016 da agremiação municipal do Partido
Comunista do Brasil, no Município de Indiaroba/SE, com a conseqüente permanência da suspensão das cotas do
fundo partidário enquanto conservar-se inadimplente (art. 48, caput).
P.R.I. Após o trânsito em julgado: 1. cadastre-se este decisum no sistema SICO; 2. oficie-se os órgãos de Direção
Regional e Nacional acerca desta decisão; 3. ARQUIVEM-SE.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 73-66.2017.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
INDIAROBA/SE)
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 - CONTAS NÃO
PRESTADAS
DECISÃO:
SENTENÇA nº 201/2017
Vistos, etc...
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação n.º 054/2017-35ª ZE, fl. 04, dando ciência da ausência de
prestação de contas da agremiação municipal do Partido Republicano Brasileiro do Município de Indiaroba/SE,
referente ao exercício financeiro de 2016.
Em despacho de fl. 05, além de determinar a autuação da referida informação, este Juízo entendeu regulares as
notificações procedidas ao órgão partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou por declarar não prestadas as já aludidas contas.
É o Relatório. Decido.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal, para o cumprimento da obrigação de
prestar as contas, permaneceram seus responsáveis inertes ao chamamento judicial, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta inadimplência da referida Agremiação Partidária.
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, com fulcro no art. 46, IV, a, da Resolução TSE
23464/2015, DECLARO não prestadas as contas do exercício financeiro 2016 da agremiação municipal do Partido
Republicano Brasileiro, no Município de Indiaroba/SE, com a conseqüente permanência da suspensão das cotas
do fundo partidário enquanto conservar-se inadimplente (art. 48, caput).
P.R.I. Após o trânsito em julgado: 1. cadastre-se este decisum no sistema SICO; 2. oficie-se os órgãos de Direção
Regional e Nacional acerca desta decisão; 3. ARQUIVEM-SE.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 74-51.2017.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): DEMOCRATAS - DEM (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI/SE)
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 - CONTAS NÃO
PRESTADAS
DECISÃO:
SENTENÇA nº 202/2017
Vistos, etc...
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação n.º 055/2017-35ª ZE, fl. 04, dando ciência da ausência de
prestação de contas da agremiação municipal do Democratas do Município de Santa Luzia do Itanhi/SE, referente
ao exercício financeiro de 2016.
Em despacho de fl. 05, além de determinar a autuação da referida informação, este Juízo entendeu regulares as
notificações procedidas ao órgão partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou por declarar não prestadas as já aludidas contas.
É o Relatório. Decido.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal, para o cumprimento da obrigação de
prestar as contas, permaneceram seus responsáveis inertes ao chamamento judicial, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta inadimplência da referida Agremiação Partidária.
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, com fulcro no art. 46, IV, a, da Resolução TSE
23464/2015, DECLARO não prestadas as contas do exercício financeiro 2016 da agremiação municipal do
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Democratas, no Município de Santa Luzia do Itanhi/SE, com a conseqüente permanência da suspensão das cotas
do fundo partidário enquanto conservar-se inadimplente (art. 48, caput).
P.R.I. Após o trânsito em julgado: 1. cadastre-se este decisum no sistema SICO; 2. oficie-se os órgãos de Direção
Regional e Nacional acerca desta decisão; 3. ARQUIVEM-SE.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 75-36.2017.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO ITANHI/SE)
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 - CONTAS NÃO
PRESTADAS
DECISÃO:
SENTENÇA nº 203/2017
Vistos, etc...
O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação n.º 056/2017-35ª ZE, fl. 04, dando ciência da ausência de
prestação de contas da agremiação municipal do Partido da Social Democracia Brasileira do Município de Santa
Luzia do Itanhi/SE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Em despacho de fl. 05, além de determinar a autuação da referida informação, este Juízo entendeu regulares as
notificações procedidas ao órgão partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou por declarar não prestadas as já aludidas contas.
É o Relatório. Decido.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal, para o cumprimento da obrigação de
prestar as contas, permaneceram seus responsáveis inertes ao chamamento judicial, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta inadimplência da referida Agremiação Partidária.
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, com fulcro no art. 46, IV, a, da Resolução TSE
23464/2015, DECLARO não prestadas as contas do exercício financeiro 2016 da agremiação municipal do Partido
da Social Democracia Brasileira, no Município de Santa Luzia do Itanhi/SE, com a conseqüente permanência da
suspensão das cotas do fundo partidário enquanto conservar-se inadimplente (art. 48, caput).
P.R.I. Após o trânsito em julgado: 1. cadastre-se este decisum no sistema SICO; 2. oficie-se os órgãos de Direção
Regional e Nacional acerca desta decisão; 3. ARQUIVEM-SE.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 49-38.2017.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO
ITANHI/SE)
ADVOGADO: José Hunaldo Santos da Mota - OAB: 1984/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
DECISÃO:
SENTENÇA nº 204/2017
Vistos, etc...
Versam os autos sobre a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos da agremiação
municipal do Partido Trabalhista Cristão do Município de Santa Luzia do Itanhi/SE, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Intimado para que apresentasse declaração de ausência de movimentação de recursos cumprindo as
formalidades exigidas no §3º, do art. 28, da Resolução TSE 23.464/2015 o partido permaneceu inerte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral declarou-se favoravelmente à prestação de contas,
requerendo seu arquivamento.
É o Relatório. Decido.
A Agremiação Partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos desprovida da
assinatura de seu tesoureiro, em desconformidade com o que determina o inciso II, do §3º, do art. 28, da
Resolução TSE 23464/2015.
Ante o exposto, com fulcro no art. 46, IV, b, da Resolução TSE 23464/2015, DECLARO não prestadas as contas
do exercício financeiro 2016 da agremiação municipal do Partido Trabalhista Cristão, no Município de Santa Luzia
do Itanhi/SE, com a conseqüente permanência da suspensão das cotas do fundo partidário, desde 02/05/2017,
enquanto conservar-se inadimplente (art. 48, caput).
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P.R.I. Após o trânsito em julgado: 1. cadastre-se este decisum no sistema SICO; 2. oficie-se os órgãos de Direção
Regional e Nacional acerca desta decisão; 3. ARQUIVEM-SE.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 529-50.2016.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): VALTER CEZAR COSTA PINTO
ADVOGADO: Arivaldo José de Santana Junior - OAB: 6662/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 221/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo candidato VALTER CEZAR COSTA PINTO.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 21.
O candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fl. 22-A.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 23.
É o relatório. Decido.
Ocorreu a preclusão (art. 64, §1º) quanto ao prazo para a apresentação de informações adicionais,
complementação de dados e/ou para saneamento de falhas em relação à(ao): recebimento de recursos estimáveis
(serviços próprios prestados por Alessando Alves Santos Almeida, no valor de R$400,00 e por Alessandro
Santana Calazans de Souza, no valor de R$1000,00; produção de gingles e vinhetas por Alessandro Alves Santos
Almeida, no valor de R$100; Publicidade e materiais impressos por Jose Carlos Andrade Tavares, no valor de
R$200,00) que na verdade seriam receitas financeiras que deveriam ter transitado pela conta corrente (art. 19),
caracterizando omissão de movimentação financeira (art. 7º e 13) e ainda contrariando as normas que exigem que
a doação deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do doador (art. 19, caput); divergência
entre as informações da conta bancária e as constantes da prestação de contas (art. 48, II, a), especificamente
quanto à existência de doação em espécie, no valor de R$190, à fl. 12, que não consta dos extratos de fls. 4/6
(art. 46, §§1º ao 4º).
Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO DESAPROVADAS as Contas do
candidato VALTER CEZAR COSTA PINTO, relativas à campanha eleitoral municipal de 2016, com fulcro no artigo
68, III, da Resolução 23.463/2015, do TSE.Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 546-86.2016.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): JOALDO FELICIO DE ANDRADE
ADVOGADO: Arivaldo José de Santana Junior - OAB: 6662/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 222/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo candidato JOALDO FELICIO DE ANDRADE.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 14.
O candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fl. 16.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 17.
É o relatório. Decido.
Ocorreu a preclusão (art. 64, §1º) quanto ao prazo para a apresentação de informações adicionais,
complementação de dados e/ou para saneamento de falhas em relação à(ao): recebimento de recursos estimáveis
(serviços próprios prestados por Alessandro Santana Calazans de Souza, no valor de R$1000,00; Publicidade e
materiais impressos por Jose Carlos Andrade Tavares, no valor de R$200,00) que na verdade seriam receitas
financeiras que deveriam ter transitado pela conta corrente (art. 19), caracterizando omissão de movimentação
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financeira (art. 7º e 13) e ainda contrariando as normas que exigem que a doação deva constituir produto do
serviço ou da atividade econômica do doador (art. 19, caput);
Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO DESAPROVADAS as Contas do
candidato JOALDO FELICIO DE ANDRADE, relativas à campanha eleitoral municipal de 2016, com fulcro no
artigo 68, III, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 599-67.2016.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): MARIA JUCIENE NELIS BARBOSA
ADVOGADO: Arivaldo José de Santana Junior - OAB: 6662/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016
DECISÃO:
S E N T E N Ç A nº 223/2017
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições Municipais de 2016 apresentada, tempestivamente,
pelo candidato MARIA JUCIENE NELIS BARBOSA.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) acompanhadas dos documentos descritos no artigo 48, da Resolução 23.463/2015, do
TSE.
O Cartório Eleitoral apresentou parecer, em que foram apontadas falhas e omissões nas contas, fl. 16.
O candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fl. 18.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas, fl. 19.
É o relatório. Decido.
Ocorreu a preclusão (art. 64, §1º) quanto ao prazo para a apresentação de informações adicionais,
complementação de dados e/ou para saneamento de falhas em relação à(ao): recebimento de recursos estimáveis
(serviços próprios prestados por Alessandro Santana Calazans de Souza, no valor de R$1000,00; Publicidade e
materiais impressos por Jose Carlos Andrade Tavares, no valor de R$200,00) que na verdade seriam receitas
financeiras que deveriam ter transitado pela conta corrente (art. 19), caracterizando omissão de movimentação
financeira (art. 7º e 13) e ainda contrariando as normas que exigem que a doação deva constituir produto do
serviço ou da atividade econômica do doador (art. 19, caput);
Ante o exposto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos, JULGO DESAPROVADAS as Contas do
candidato MARIA JUCIENE NELIS BARBOSA, relativas à campanha eleitoral municipal de 2016, com fulcro no
artigo 68, III, da Resolução 23.463/2015, do TSE.
Intimações e providências necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Umbaúba/SE, 09 de novembro de 2017.
ANDERSON CLEI SANTOS
Juiz Eleitoral Substituto
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