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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 933/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ DOS ANJOS, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28 do Regimento Interno;
CONSIDERANDO os artigos 1º e 3º da Constituição Nacional que dispõem , respectivamente, sobre os
fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, em especial "a cidadania", "a dignidade da pessoa
humana", a construção de uma sociedade "livre, justa e solidária", a erradicação da marginalização e a promoção
do " bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação";
CONSIDERANDO a Resolução CNJ 270 que "Dispõe sobre o uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e
transexuais usuárias dos serviços judiciários, membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados dos
tribunais brasileiros";
CONSIDERANDO a Resolução TSE 23.562/2018, que "Acrescenta e altera dispositivos da Resolução TSE
21.538/2003, para inclusão do nome social no cadastro e atualização do modelo de título eleitoral"; e
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta TSE 1/2018, que "Regulamenta a inclusão do nome social no cadastro
eleitoral, prevista na Resolução TSE 23.562/2018";
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Comissão de Respeito à Diversidade e Enfrentamento da Vulnerabilidade, com atribuições
atinentes a situações de vulnerabilidade, em especial as relacionadas a identidade de gênero, orientação sexual e
origem étnica, frente as quais cumprirá, sem prejuízo de outras iniciativas e ações:
I - propor, em parceria com as Unidades da Sede do Tribunal e os Juízos e Cartórios Eleitorais, a implementação
gradual de medidas para a remoção de barreiras comunicacionais e atitudinais, a fim de promover o acesso e a
inclusão real de pessoas em situação de vulnerabilidade;
II - promover a interlocução, junto à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), visando à realização de treinamento
de pessoal sobre normas atinentes ao respeito à diversidade;
III - adaptar os sistemas eletrônicos utilizados no Tribunal, a fim de contemplar os campos "nome social",
"registrada(o) civilmente como" e "outras informações sobre diversidade";
IV - expedir orientações e esclarecimentos sobre diversidade e vulnerabilidade;
V - promover a formação continuada de magistrados, servidores, terceirizados e estagiários sobre diversidade e
vulnerabilidade.
Parágrafo único. Eventual denúncia de desrespeito à diversidade e ensejamento da vulnerabilidade será
prontamente comunicada à Corregedoria Regional Eleitoral (CRE) e/ou à Comissão de Ética e Conduta
Profissional (CECOP), para as providências que entenderem cabíveis.
Art. 2º Designar-se-á, também por meio de Portaria, a composição da Comissão de que trata o art. 1º, nela se
incluindo magistrados e servidores.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Desembargador JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
PORTARIA 934
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ DOS ANJOS, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28 do Regimento Interno;
CONSIDERANDO a Portaria TRE-SE 933/2019 que instituiu a Comissão de Respeito à Diversidade e
Enfrentamento da Vulnerabilidade, no âmbito deste Regional;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os seguintes integrantes da Comissão de Respeito à Diversidade e Enfrentamento
da Vulnerabilidade:
UNIDADE
Zonas Eleitorais
Corregedoria Regional Eleitoral
Escola Judiciária Eleitoral

NOME
DANIELA VITÓRIA ARAGÃO SANTOS
MARCEL SILVA NUNES
ROSA ANGÉLICA ALMEIDA RIBERA
CARLOS ALBERTO VIANA JÚNIOR
CARMEN LUIZA NASCIMENTO MENEZES
LIDIA CUNHA MENDES DE MATOS
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HERMANO DE OLIVEIRA SANTOS
ROSA MÁRCIA FONTES MACHADO
JOÃO CARLOS BELARMINO AGUIAR
RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO
ANGELUCIA ROCHA MENDONÇA MELO
IONE CRISTINA MENDES

Secretaria Judiciária

ARQUIBALDO EVANGELISTA DOS SANTOS
CARLA GARDÊNIA SANTOS LEITE COSTA

Secretaria de Tecnologia da Informação

ANA CLÁUDIA DA SILVA TRAVASSOS
GEDALIAS BASTOS FREIRE

Parágrafo único. Esta Comissão será presidida pelo servidor HERMANO DE OLIVEIRA SANTOS que será
substituído, em caso de ausência ou impedimento, pela servidora ROSA MÁRCIA FONTES MACHADO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Desembargador JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 285, parágrafo único do Código de Processo c/c art. 101, § 13 do
Regimento Interno do TRE-SE, damos ciência aos interessados que em 27/11/2019 foram
distribuídos/redistribuídos no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos e no Sistema PJe, os
feitos relacionados no hiperlink abaixo:
http://apps.tre-se.jus.br/sadJudSadp/distribuicao/sessao.do?action=listarDistribuicao&data=27/11/2019
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 28 de novembro de 2019.
ANA MARIA RABELO DE CARVALHO DANTAS
Secretário Judiciário
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
12ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 14-79.2019.6.25.0012
PROTOCOLO: 1.735/2019
ORIGEM: SERGIPE – LAGARTO – 12ª ZONA ELEITORAL
JUÍZA: CAROLINA VALADARES BITENCOURT
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LAGARTO/SE
GILDÁZIO PEREIRA RODRIGUES (PRESIDENTE)
ALMIR ROGÉRIO RODRIGUES FREIRE (TESOUREIRO)
ADVOGADO: Rogério Carvalho Raimundo – OAB/SE 4046
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2018
DECISÃO
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas do Diretório do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB no
Município de Lagarto, referente ao exercício financeiro de 2018.
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O órgão partidário foi intimado para apresentar manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme foi requerido
pelo mesmo na ocasião da interposição dos embargos declaratórios de fls. 85/88.
Conforme certidão do Cartório Eleitoral, fls. 99, o prazo transcorreu in albis em 20/11/2019, sem que houvesse
qualquer manifestação do prestador de contas.
Contudo, considerando que houve a apresentação dos documentos necessários para aferição da regularidade das
contas, a omissão dos extratos bancários, motivo da desaprovação decidida na sentença de fls. 79, não mais
persiste, tendo sido sanada a falha com a juntada aos autos da declaração de fls. 91.
Assim, DECIDO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO –
PSB, Diretório Municipal de Lagarto/SE, referente ao Exercício Financeiro de 2018, com fundamento no art. 46, II
da Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo em vista que as contas do partido foram apresentadas fora do prazo
determinado no art. 28 da mesma resolução.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, anote-se no SICO.
Lagarto/SE, 27 de outubro de 2019.
CAMILA DA COSTA PEDROSA FERREIRA
Juíza Eleitoral
18ª Zona Eleitoral
Sentença
PETIÇÃO 25-90.2019.6.25.0018 - CLASSE 16
JUIZ:HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Interessado: Órgão municipal do Partido Social Democrático – PSD, em Monte Alegre de Sergipe/SE
ADVOGADO: Dilson Oliveira Cruz- OAB:1770/SE
SENTENÇA
Vistos, etc. Trata-se da documentação de Fls. 02/38, protocolizada, em 05/09/2019, pelo órgão municipal do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO em Monte Alegre de Sergipe/SE, à guiza de prestação de contas pertinente
ao Exercício Financeiro de 2014.
O Cartório Eleitoral procedeu ao registro e autuação das referidas peças na Classe 16 – Petição.
Publicado o Edital de fl. 40 em 11/09/2019, e verificou-se o escoamento, in albis, do prazo de cinco dias para
impugnação às contas em tela, conforme certificado pelo cartório às fl. 40v.
Verifica-se, às fls. 40, a emissão do parecer preliminar, constando todas as peças faltantes na presente prestação
de contas(fl. 07). Devidamente intimado, às fls. 42/43, quedou-se inerte o prestador de contas referente aos vícios
apontados no Parecer Preliminar de fl. 41, conforme certidão cartorária de fl. 43v. Não foram enviados nenhum
extrato bancário por instituições financeiras ao Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, conforme fls. 44.
Em seguida, às Fl. 45, verifica-se a juntada de Parecer Técnico Conclusivo cartorário, em favor da
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS em tela.Na mesma linha, manifestou-se, às Fls. 46/47, o parquet sobre a
deferimento da petição das contas em tela somente para efeito de regularização das contas anuais julgadas, no
processo em apenso, como não prestadas.
Era o que havia a relatar. PASSO A DECIDIR.
Em primeiro lugar, deve-se dar destaque ao fato de que a matéria objeto do presente feito já foi apreciada no
Processo de Nº 17-89.2014.6.25.0018, sendo declaradas NÃO PRESTADAS as contas do órgão partidário em
tela, relativas ao Exercício Financeiro de 2013, sobrevindo o trânsito em julgado da correspondente decisão no dia
02/12/2014. Deste modo, nos termos do Art. 05º, XXXVI, da Constituição Federal, c/c o Art. 502 da Lei Nº
13.105/2015, está caracterizada a coisa julgada material, descabendo, in casu, reapreciação de mérito. Neste
sentido, tem-se, a exemplo, os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE: PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA (PCO). CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. DECURSO DE PRAZO.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.1. Inviável a pretensão de se
oportunizar a apresentação extemporânea de prestação de contas após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou como não prestadas. Precedente.
2. Pedido indeferido.(Prestação de Contas nº 193875, Acórdão TSE de 15/09/2010, Relator (a) Min. ALDIR
GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 14/10/2010, Página 19
)PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006.
DECURSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.1. A
apresentação da prestação de contas anual de partido político após o trânsito em julgado da decisão que as julgou
como não prestadas é descabida, pois o julgamento definitivo das contas torna preclusa a discussão sobre a
matéria já decidida. Precedentes.2. Pedido não conhecido.(Prestação de Contas nº 54581, Acórdão TSE de
26/05/2011, Relator (a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE -Diário de justiça eletrônico, Tomo 152,
Data 10/08/2011, Página 59/60 ).Inobstante, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não admite a cominação
de sanções de caráter perpétuo, deve-se salientar que as contas partidárias anuais julgadas não prestadas ainda
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podem ser objeto de regularização, adotando-se o prescrito no art. 59 da Res. TSE Nº 23.546/2018, in verbis:Art.
59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem
requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no §
2º do art. 48.§ 1º O requerimento de regularização:I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos
direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;II - deve ser autuado na classe Petição, consignandose os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art.
29;IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o
processamento da prestação de contas, no que couber. Verifica-se, portanto, que a serventia eleitoral adotou
procedimento correto, autuando as peças apresentadas pelo prestador de contas inadimplente (Fls. 02/38) na
classe Petição e prosseguindo no rito descrito pela Res. TSE Nº 23.546/2017. Da análise dos autos, destaque-se,
ainda, a inexistência de indícios da percepção de recursos de fontes vedadas e de origem não identificada a
ensejar recolhimento de valores ao erário, por parte do inadimplente. Do exarado nos pareceres conclusivos
elaborados pelo Cartório Eleitoral (Fl. 45) e pelo Ministério Público (Fls. 46/47), constata-se que as irregularidades
apontadas na análise técnica não obstam o exame das contas, com completa ausência de movimentação de
recursos em todas as peças contábeis. No mais, a época do referido exercício não havia, na Justiça Eleitoral,
ferramentas eletrônicas para o acompanhamento das movimentações partidárias, uma vez que a Prestação de
Contas ainda era feita de forma impressa e sem registro na base de dados eletrônica. Deste modo, não vislumbro,
in casu, qualquer prejuízo à fiscalização exercida por esta justiça especializada sobre a contabilidade partidária.
Ante o exposto, DEFIRO A REGULARIZAÇÃO das contas do Partido Social Democrático – PSD, em Monte Alegre
de Sergipe/SE, relativas ao Exercício Financeiro de 2014, determinando, deste modo, em seu favor, a imediata
cessação dos efeitos da inadimplência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Seja cientificado o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, proceda-se à remessa de ofícios aos diretórios nacional e regional do Partido Social
Democrático – PSD, comunicando a revogação da sanção de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário
ao órgão municipal em tela, exclusivamente, em relação as suas contas anuais de 2014. Alfim, promova-se o
registro da sanção cominada no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
Porto da Folha/SE, 27 de novembro de 2019
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE/SE.
PETIÇÃO 24-08.2019.6.25.0018 - CLASSE 16
JUIZ(a): Haroldo Luiz Rigo da Silva
Interessado: Órgão municipal do Partido Social Democrático – PSD, em Monte Alegre de Sergipe/SE
Advogado: Dilson Oliveira Cruz- OAB:1770/SE
SENTENÇA
Vistos, etc. Trata-se da documentação de Fls. 02/36, protocolizada, em 05/09/2019, pelo órgão municipal do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO em Monte Alegre de Sergipe/SE, à guiza de prestação de contas pertinente
ao Exercício Financeiro de 2013. O Cartório Eleitoral procedeu ao registro e autuação das referidas peças na
Classe 16 – Petição. Publicado o Edital de fl. 38 em 27/09/2019, e verificou-se o escoamento, in albis, do prazo de
cinco dias para impugnação às contas em tela, conforme certificado pelo cartório às fl. 38v. Verifica-se, às fls. 39,
a emissão do parecer preliminar, constando todas as peças faltantes na presente prestação de contas(fl. 07).
Devidamente intimado, às fls. 40/41, quedou-se inerte o prestador de contas referente aos vícios apontados no
Parecer Preliminar de fl. 39, conforme certidão cartorária de fl. 41v. Em seguida, às Fl. 42, verifica-se a juntada de
Parecer Técnico Conclusivo cartorário, em favor da REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS em tela. Na mesma linha,
manifestou-se, às Fls. 43/44, o parquet sobre a deferimento da petição das contas em tela somente para efeito de
regularização das contas anuais julgadas, no processo em apenso, como não prestadas.
Era o que havia a relatar. PASSO A DECIDIR.
Em primeiro lugar, deve-se dar destaque ao fato de que a matéria objeto do presente feito já foi apreciada no
Processo de Nº 17-89.2014.6.25.0018, sendo declaradas NÃO PRESTADAS as contas do órgão partidário em
tela, relativas ao Exercício Financeiro de 2013, sobrevindo o trânsito em julgado da correspondente decisão no dia
02/12/2014. Deste modo, nos termos do Art. 05º, XXXVI, da Constituição Federal, c/c o Art. 502 da Lei Nº
13.105/2015, está caracterizada a coisa julgada material, descabendo, in casu, reapreciação de mérito. Neste
sentido, tem-se, a exemplo, os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral - TSE:PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA (PCO). CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. DECURSO DE PRAZO.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.1. Inviável a pretensão de se
oportunizar a apresentação extemporânea de prestação de contas após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou como não prestadas. Precedente.2. Pedido indeferido.(Prestação de Contas nº 193875, Acórdão TSE de
15/09/2010, Relator (a) Min. ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 14/10/2010, Página 19 )PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONTAS NÃO PRESTADAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006. DECURSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
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IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.1. A apresentação da prestação de contas anual de partido político após o
trânsito em julgado da decisão que as julgou como não prestadas é descabida, pois o julgamento definitivo das
contas torna preclusa a discussão sobre a matéria já decidida. Precedentes.2. Pedido não conhecido.(Prestação
de Contas nº 54581, Acórdão TSE de 26/05/2011, Relator (a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Tomo 152, Data 10/08/2011, Página 59/60 ). Inobstante, uma vez que o ordenamento
jurídico pátrio não admite a cominação de sanções de caráter perpétuo, deve-se salientar que as contas
partidárias anuais julgadas não prestadas ainda podem ser objeto de regularização, adotando-se o prescrito no art.
59 da Res. TSE Nº 23.546/2018, in verbis:Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.§ 1º O requerimento de regularização:I - pode ser
apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;II deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao
juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;III - deve ser instruído com
todos os dados e documentos previstos no art. 29;IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;V - deve
observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Verifica-se, portanto, que a serventia eleitoral adotou procedimento correto, autuando as peças apresentadas pelo
prestador de contas inadimplente (Fls. 02/36) na classe Petição e prosseguindo no rito descrito pela Res. TSE Nº
23.546/2017.Da análise dos autos, destaque-se, ainda, a inexistência de indícios da percepção de recursos de
fontes vedadas e de origem não identificada a ensejar recolhimento de valores ao erário, por parte do
inadimplente. Do exarado nos pareceres conclusivos elaborados pelo Cartório Eleitoral (Fl. 42) e pelo Ministério
Público (Fls. 43/44), constata-se que as irregularidades apontadas pelo análise técnica não obstam a análise das
contas, com completa ausência de movimentação de recursos em todas as peças contábeis. No mais, a época do
referido exercício não havia, na Justiça Eleitoral, ferramentas eletrônicas para o acompanhamento das
movimentações partidárias e a conciliação e envio de extratos pelas instituições financeiras, como o Atual Sistema
De Prestação de Contas Anual – SPCA. Deste modo, não vislumbro, in casu, qualquer prejuízo à fiscalização
exercida por esta justiça especializada sobre a contabilidade partidária.
Ante o exposto, DEFIRO A REGULARIZAÇÃO das contas do Partido Social Democrático – PSD, em Monte Alegre
de Sergipe/SE, relativas ao Exercício Financeiro de 2013, determinando, deste modo, em seu favor, a imediata
cessação dos efeitos da inadimplência.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Seja cientificado o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, proceda-se à remessa de ofícios aos diretórios nacional e regional do Partido Social
Democrático – PSD, comunicando a revogação da sanção de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário
ao órgão municipal em tela, exclusivamente, em relação as suas contas anuais de 2013. Alfim, promova-se o
registro da sanção cominada no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
Porto da Folha/SE, 27 de novembro de 2019
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE/SE
Despacho
PETIÇÃO 32-82.2019.6.25.0018
DECISÃO, R.h.
Trata-se da documentação de Fls. 02/04, apresentada, à guiza de prestação de contas relativa ao Exercício
Financeiro de 2017, pelo órgão municipal do Partido Social Cristão - PSC no município de Monte Alegre de
Sergipe/SE.
Verifica-se, do teor da informação de Fl. 07, que a referida prestação de contas já fora apresentada, tramitada à
época como petição de regularização de contas nos autos do Processo nº 1-62.2019.6.25.0018, em anexo, e
julgada com efeito de regularização das contas.
Deste modo, na linha do exarado pelo Cartório Eleitoral, com esteio no disposto pelos Art. 330, III e 485, VI da Lei
Nº 13.105/2015, DETERMINO a extinção do presente feito sem julgamento de mérito, em razão da manifesta
ausência, in casu, de interesse processual.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Nada mais havendo, arquive-se.
Porto da Folha, 27 de novembro de 2019
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral - 18ª ZE
Edital
EDITAL 063/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral Titular da 18ª Zona Eleitoral do Estado de Sergipe, na
forma da Lei, etc.
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FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram DEFERIDOS por
este Juízo Eleitoral 52 (Cinquenta e Dois) REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO
E SEGUNDA VIA – Lote 0025/2019, conforme relações em anexo, fazendo saber, ainda, que o prazo para
recurso/impugnação dos mesmos é de 05 (cinco) dias no caso de indeferimento e de 10 (dez) dias na hipótese de
deferimento, contados da publicação deste expediente, de acordo com os art. 17, § 1º e 18, § 5º da Resolução
TSE nº 21.538/03. MONTE ALEGRE DE SERGIPE, começando pelo(a) eleitor(a) AMANDA ALMEIDA MATOS e
terminando por VALDEILSON BORGES DOS SANTOS. PORTO DA FOLHA, começando pelo(a) eleitor(a) ANA
CLECIA DA SILVA SANTOS e terminando por YZADORA ANDRADE FREITAS. Para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, manda expedir o presente
edital que será afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Porto da Folha / Se em 26 de
Novembro de 2019. Eu, Cristiano dos Santos Assistente de Cartório da 18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral – 18ª Zona
19ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 968/2019 - 19ª ZE
O Exmo. Sr. Dr. EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO, Juiz Eleitoral da 19ª Zona de Sergipe, por força da Lei
nº 9.504/97, no exercício de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICO:
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos,
Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, que foram nomeados os eleitores abaixo
relacionados, com os respectivos números dos títulos para a função de APOIO LOGÍSTICO que desempenharão
no pleito: ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE SÃO FRANCISCO.
1. MARIA NILDA SANTOS SOUZA - 002955112135;
2. EVERTON ALEXANDRE LOPES SANTOS - 018498242186;
3. RAFAEL SANTOS CRUZ SOUZA - 025926512194;
4. EVANDRO MENEZES BARBOSA - 013149012160;
5. JANLUIS CHAVES DAVID - 015663911775;
6. BERGSON MENEZES DOS SANTOS - 018074772143;
7. NILSON BATISTA DOS SANTOS - 013148592119;
8. CLEIDE SELMA SANTOS LIMA - 243720750116;
9. CLEIDE MARIA SANTOS DELFINO - 012532102100;
10. CLEBSON JOSE DAMASCENO FERREIRA - 018867682151;
11. MARIA LUZINETE SANTOS - 001441452100.
12. MARIA SONIA DOS SANTOS - 010100442100;
13. DEIZIANE VIEIRA DOS SANTOS - 022849862160;
14. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 022801411732;
15. LUCIBRADISON DOS SANTOS MELO;
16. JOSÉ ERIVALDO SANTOS - 001849812160;
17. OSMAR ARAUJO SANTOS - 001838742119;
18. MARIA PERPETUA SOCORRO CARDOSO - 010198682178;
19. KATIANE COSTA SANTOS - 014956222151;
20. ANDREZANIA SILVA DE LIMA SANTOS - 023399842186;
21. ROSINILMA DOS SANTOS - - 011106122135;
22. ERMILTON NASCIMENTO - 013758912186;
23. HERMES DE OLIVEIRA SOUSA - 108918720566;
24. SANDRA REGINA DANTAS FEITOSA - 016452832160;
25. ROSIENE MARTES ROCHA - 001856012143;
26. RODRIGO SILVA SANTOS - 022392972119;
27. CIBELLY CÁSSIA CÂMARA - 023925302127;
28. PHILLIP ANDRE ALMEIDA PIRES - 020709212427;
29. DANILO SAMPAIO DOS SANTOS SILVA - 025695022194;
30. VANESSA ANDRADE MOTA FERREIRA - 024939392100.
Os motivos justos para a recusa que tiverem os nomeados - da livre apreciação do Juiz - somente poderão ser
alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o nomeado que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito,
sem justa causa apresentada em até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.
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E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 19ª Zona
Eleitoral de Sergipe, foi publicado o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico e no mural localizado átrio do
Cartório Eleitoral, contendo as nomeações feitas, ficando os nomeados intimados a comparecerem na data, hora e
lugares designados.
Lavrado no Cartório da 19ª Zona Eleitoral, em Propriá/SE, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de
dois mil e dezenove.
Documento assinado eletronicamente por EVILASIO CORREIA DE ARAUJO FILHO, Juiz Eleitoral, em
28/11/2019, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
22ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 9/2019 – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Doutor HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO, Juiz da 22ª Zona Eleitoral do Estado de
Sergipe, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem que, na forma do art. 45, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017, a direção municipal, em
Simão Dias, do Partido abaixo nominado, através de seu respectivo Presidente e Tesoureiro, prestou contas
referentes ao exercício financeiro de 2018 mediante a apresentação de declaração de ausência de movimentação
de recursos. Assim, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 3(três) dias, oferecer impugnação, que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira e/ou de bens estimáveis no período.
PARTIDO
PSD

Nº DO PROCESSO
9-27.2019.6.25.0022

PRESIDENTE/TESOUREIRO(A)
José Carlos Felizola Soares Filho/José Santana Matos

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente EDITAL, que será
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Simão Dias/SE, aos 28(vinte e oito) dias do mês de
novembro do ano de 2019(dois mil e dezenove). Eu, Isabella Melo Aguiar, Chefe de Cartório, preparei e conferi o
presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Simão Dias, 28 de novembro de 2019.
Juiz Eleitoral HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO
Titular da 22ª Zona/SE
23ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO PENAL 12-76.2019.6.25.0023
Protocolo nº 2.188/2019
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: José Alan Soares Serafim
Advogados: Heitor Cavalcante Martins – OAB: 7233/SE
Laislon Cesar Costa – OAB: 10736/SE
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
O Ministério Público Eleitoral deflagrou ação penal, mediante oferecimento de denúncia, em desfavor de JOSÉ
ALAN SOARES SERAFIM, em razão do cometimento da prática delitiva descrita no art. 289 e 353 do Código
Eleitoral.
A denúncia, portando indicação de testemunha, foi recebida em 08/08/2019 (fls. 93).
Devidamente citado, o denunciado deixou de apresentar resposta à acusação, conforme certidão de fls. 94v.
Após, foi designado advogado dativo para atuar no feito, o qual aceitou ‘’múnus’’, conforme certidão de fls. 98.
A parte ré apresentou, nas fls. 107/108, procuração de advogado particular constituído nos autos.
O feito tomou curso regular com designação de audiência de instrução, em que fora ouvida a testemunha arrolada
(termo de audiência de fls. 109).
Audiência de qualificação de interrogatório do acusado (termo de audiência de fls. 109).
Alegações finais do MP (manifestação oral em audiência, conforme mídia de fls. 110v) requerendo a condenação
do acusado como incurso nas penas dos crimes dos arts. 289 e 353, do Código Eleitoral, em concurso material. Já
a defesa (fls. 115/124) pugna pela absolvição do acusado pela ausência de provas da prática dos crimes
capitulados na denúncia, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, além de, em caso de condenação, que o réu seja
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condenado somente nas penas do art. 350 do Código Eleitoral aplicando-se a pena mínima legal, sendo absolvido
pela acusação do art. 299 do Código Penal.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, importa ressaltar que o processo teve sua regular tramitação, sem qualquer irregularidade ou
nulidade vislumbrada, sendo assegurados, na forma da lei, os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Inexistindo vícios, nessa ordem, passo ao exame do mérito.
As condutas imputadas ao acusado encontram-se tipificadas no art. 289 e 353 do Código Eleitoral, in verbis:
‘’Art. 289. Inscrever-se fraudulentemente eleitor:
Pena – Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 348 a 352:
Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.’’
José Jairo Gomes ensina que o delito do art. 289 tem por objeto jurídico a higidez do alistamento eleitoral, a
veracidade dos dados lançados no cadastro. Indiretamente também se protege a lisura da representação política,
porque quem não for realmente domiciliado na circunscrição do pleito, em tese não detém legitimidade para
escolher as pessoas que lá governarão.
No presente contexto, inscrever significa alistar, matricular, registrar. Já o termo fraude denota frustração no
sentido e da finalidade da norma jurídica pelo uso de artimanha, astúcia, artifício ou ardil. Conquanto
aparentemente aja o agente conforme o Direito, o efeito visado contraria, disso resultando uma violação. Há uma
aparência de legalidade do ato.
Depreende-se dos autos a prova da materialidade e da autoria do delito de inscrição fraudulenta, tendo em vista o
requerimento de alistamento eleitoral, fls. 60, realizado pelo acusado na 81ª Zona Eleitoral da Bahia em
02/02/2016 com a utilização do nome de ALLAN SANTOS SERAFIM. E, mais ainda, o acusado fez o uso de suas
próprias digitais, conforme laudo de perícia papiloscópica, fls. 58/65.
É importante ressaltar que no ato do cadastramento eleitoral, são coletadas, com a presença do eleitor, a
assinatura, a foto e a biometria digital do mesmo. Portanto, a tese da defesa de que não houve consumação do
crime não se sustenta. Nesse sentido, ainda que o eleitor ALLAN SANTOS SERAFIM não votasse nas últimas
eleições, o crime capitulado no art. 289 consuma-se bastando a inscrição fraudulenta no cadastro do corpo
eleitoral.
Ademais, no resultado da perícia papiloscópica (fl. 65), o signatário concluiu que as impressões digitais que
constam das Fichas de Coincidência do Cadastro eleitoral em nomes de ALLAN SANTOS SERAFIM e JOSE
ALAN SOARES SERAFIM são coincidentes com as impressões digitais apostas na ficha de identificação
onomástica em nome de ALLAN SANTOS SERAFIM (RG 3.898.526-8 SSP/SE), ou seja, foram produzidas pela
mesma pessoa, ainda que em épocas diferentes. Outrossim, apesar de o acusado negar a prática delitiva, este
não impugnou o laudo retromencionado.
Por outro lado, em relação ao delito do art. 353 do Código eleitoral, não há nos autos prova suficiente de que o
acusado utilizou documento falso no ato do cadastramento na 81ª Zona Eleitoral da Bahia. Na verdade, urge nos
autos que o acusado inseriu declaração falsa no ato da inscrição ao utilizar suas próprias digitais em nome de
ALLAN SANTOS SERAFIM. Desse modo, o réu enquadra-se na capitulação do art. 350 do Código Eleitoral.
Senão vejamos:
‘’(…) Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais.
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três
anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular (...)’’
O art. 350 corresponde ao art. 299 do Código Penal, que assim define o crime de falsidade ideológica ou
intelectual. Vê-se que a esse tipo penal o legislador eleitoral apenas alterou o elemento subjetivo, substituindo-o
por ‘’para fins eleitorais’’. Com isso, ficou assente que o falso ideológico eleitoral é um delito especial e só se
apresenta em contexto eleitoral. Segundo a boa doutrina de Gomes, ‘’a objetividade jurídica é também a fé pública
eleitoral, mas na dimensão da verdade do conteúdo intelectual ou do sentido do documento. Quer-se resguardar a
confiança ou o crédito inerente aos documentos públicos e particulares, sem o que impossível seria o tráfico
social.’’
Por fim, restou provado que o réu inscreveu-se fraudulentemente como eleitor na 81ª Zona Eleitoral da Bahia,
inserindo e fazendo inserir, na inscrição eleitoral nº 1568 7274 0590, a falsa declaração do nome de ‘’Allan Santos
Serafim’’ e da seguinte qualificação: Antonio de Jesus Serafim (pai), Cledja Lira dos Santos (mãe), nascimento
04/06/1988.
III – DISPOSITIVO
Ante as razões expostas, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno o acusado JOSE ALAN
SOARES SERAFIM, devidamente qualificado, como incurso nas sanções penais do art. 289 e 350 do Código
Eleitoral c/c art. 69 do Código Penal.
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IV – DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
De acordo com o que determina o art. 68 do Código Penal, com observância, também, ao disposto no art. 59 do
mesmo Codex, passo a dosar a reprimenda penal do denunciado.
a) Quanto ao crime de inscrição fraudulenta – art. 289 do Código Eleitoral:
A culpabilidade do acusado em tela ressoa grave, eis que tinha visível conhecimento da ilicitude do fato por si
praticado, quando poderia perfeitamente adequar-se aos padrões legais e morais exigidos, mas assim não agiu,
entretanto deixo de valorá-la por constituir elementar do tipo. Seus antecedentes depõem em seu favor, haja vista
vista nuca ter sido condenado por quaisquer figuras típicas. Sua conduta social e sua personalidade não podem
ser aferidas à míngua de elementos. Os motivos se constituem em elementar do tipo penal, razão pela qual não
pode prejudicar o acusado. As circunstâncias e consequências não prejudicam nem auxiliam no resultado do
delito. O comportamento da vítima em nada contribui para o desencadeamento do crime.
Nessa esteira de fundamentação, fixo a pena base do acusado no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e
multa de 05 (cinco) dias-multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo cada dia-multa.
Outrossim, à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição a ter agora
incidência, defino a pena deste delito em 01 (um) ano de reclusão, e multa de 05 (cinco) dias-multa.
A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime aberto, a teor do art. 33, §3º, do Diploma
Repressivo, em cotejo com o art. 59 daquele mesmo codex.
b) Quanto ao crime de falsidade ideológica eleitoral – art. 350 do Código Eleitoral
A culpabilidade do acusado em tela ressoa grave, eis que tinha visível conhecimento da ilicitude do fato por si
praticado, quando poderia perfeitamente adequar-se aos padrões legais e morais exigidos, mas assim não agiu,
entretanto deixo de valorá-la por constituir elementar do tipo. Seus antecedentes depõem em seu favor, haja vista
vista nunca ter sido condenado por quaisquer figuras típicas. Sua conduta social e sua personalidade não podem
ser aferidas à míngua de elementos. Os motivos se constituem em elementar do tipo penal, razão pela qual não
pode prejudicar o acusado. As circunstâncias e consequências não prejudicam nem auxiliam no resultado do
delito. O comportamento da vítima em nada contribui para o desencadeamento do crime.
Nessa esteira de fundamentação, fixo a pena base do acusado em 02 (dois) anos de reclusão.
Outrossim, à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição a ter agora
incidência, defino a pena deste delito em 02 (dois) anos de reclusão, e multa de 15 (quinze) dias-multa. A pena
privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime aberto, a teor do art. 33, §3º, do Diploma Repressivo,
em cotejo com o art. 59 daquele mesmo codex.
V – DA PENA DEFINITIVA
Por fim, uma vez que os crimes ocorreram em concurso material, aplico ao presente caso a dicção do art. 69 do
Código Penal pátrio e, portanto, torno a PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e multa de 20 (vinte)
dias-multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo cada dia-multa.
A pena deverá ser iniciada em regime aberto, na forma do art. 33, §3º, ‘’c’’, do Código Penal, em cadeia pública
local, e ser efetuada a detração prevista no art. 42 do Código Penal no Juízo da execução, se for o caso.
Entretanto, ante a dicção do art. 43 e seguintes do Pergaminho Penal, aliado ao art. 59, daquele codex, substituo a
pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços
comunitários, que deverá ser cumprida em igual período, à razão de 1 hora por dia de condenação, em
estabelecimento a ser indicado na audiência admonitória, a ser designada na fase de execução da sentença; e
prestação pecuniária que será indicada na referida audiência.
V – OUTRAS DETERMINAÇÕES
Permito que ao réu, querendo, apele em liberdade, pois a prisão decorrente de sentença não transitada em
julgado possui natureza cautelar e, portanto, submete-se aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal,
os quais não estão presentes na hipótese em análise.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.
Após o trânsito em julgado desta decisão, seja lançado o nome do réu no rol dos culpados, adotando-se as
seguintes providências:
1) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, ao Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública
deste Estado e à Justiça Eleitoral, acompanhada de cópia desta sentença, para que proceda à suspensão dos
direitos políticos do réu, em cumprimento ao disposto no art. 71, II, do Código Eleitoral, e art. 15, III da Constituição
Federal;
2) Distribua-se o presente feito como Execução de Sentença Penal;
3) Por fim, cumpra todas as determinações anteriores e certificadas nos autos, voltem conclusos para designação
da audiência admonitória, em que será especificada a forma de cumprimento das penas restritivas de direito
aplicadas aos condenados.
Publiquem-se. Registre-se. Intimações e notificações necessárias.
Tobias Barreto/SE, 27 de novembro de 2019.
ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO
Juíza Eleitoral
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26ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 887/2019 - 26ª ZE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ SUBSTITUTO DA 26ª ZONA ELEITORAL, PAULO HENRIQUE VAZ
FIDALGO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
TORNA PÚBLICO:
A todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado o dia 05 de dezembro
de 2019, às 08:00 (oito horas), para a realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL com o objetivo de aferir a
regularidade do funcionamento do Cartório da 26ª Zona Eleitoral e de seus serviços, nos termos da Resolução
TSE nº 21.372/2003, do Provimento CGE nº 09/2010 e do Provimento CRE/SE nº 07/2009.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e, no futuro, não possam alegar ignorância,
determinou o Juiz Eleitoral que fosse expedido o presente Edital e publicado no local de costume, qual seja, o
mural do átrio do Cartório da 26ª Zona Eleitoral, bem como no Diário de Justiça Eletrônico.
PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO
Juiz Eleitoral
Substituto
Portaria
PORTARIA 996/2019
O Excelentíssimo Senhor Juiz Substituto da 26ª Zona Eleitoral de Sergipe, PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO,
no uso das atribuições que lhe são conferidas e na forma da lei.
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL nos documentos e
procedimentos desta Zona Eleitoral, conforme determinado pela Resolução/TSE nº 21.372/2003, no
Provimento/CGE nº 9/2010, no Provimento/CRE-SE nº 07/2009 e no Ofício-Circular 336 (0780207);
CONSIDERANDO o teor do art. 8º, III, do Provimento CRE-SE nº 07/2009 acima referido, quanto à necessidade
de nomeação de servidor para secretariar os trabalhos correcionais;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o servidor FERNANDO DE SOUZA LIMA, Chefe de Cartório, para atuar como secretário,
durante a realização dos trabalhos referentes à CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL, agendada para o dia 05 de
dezembro de 2019, a partir das 08h, no Fórum Eleitoral Dr. Luiz Antônio Silveira Teixeira, situado na Praça Manoel
do Carmo de Jesus, s/n, Centro, Ribeirópolis/SE, conforme Edital 887/2019, expedido por este Juízo;
Art. 2º. O Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais – SICEL, disponibilizado pela Corregedoria-Geral Eleitoral,
será utilizado para a realização da correição;
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO
Juiz Eleitoral Substituto
31ª Zona Eleitoral
Sentença
PETIÇÃO 32-43.2019.6.25.0031
ORIGEM: SERGIPE - ITAPORANGA D'AJUDA
JUÍZA ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
INTERESSADO(A): SOLIDARIEDADE (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA D`AJUDA/SE
ADVOGADO: Edgar Vieira Fernando - OAB: 1381/SE
INTERESSADO(A): JOELSON SILVA SANTOS, PRESIDENTE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - de Partido Político
DECISÃO:
(…) Ante o exposto, JULGO regularizada a prestação de contas do SOLIDARIEDADE (Diretório/ Comissão
Provisóriia Municipal de ITAPORANGA D¿AJUDA/SE) referente ao exercício financeiro 2018, nos termos do art.
59, caput, da Res.-TSE 23.546/2017.
P.R.Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos partidários superiores.
Itaporanga D¿Ajuda (SE), 19 de novembro de 2019
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
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Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Edital
EDITAL 964/2019 - 31ª ZE
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS; Juiz(a) Eleitoral; nesta
31ª Zona do Estado de Sergipe, com sede em Itaporanga D'Ajuda, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, com fundamento na legislação eleitoral em
vigor, foram DEFERIDOS os pedidos de Alistamento, Transferência, Revisão e Segunda Via dos eleitores
constantes no lote 0039/2019 conforme relação anexada na sede deste Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou PUBLICAR o presente edital no local de costume deste
Fórum, bem como no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, de modo a permitir eventual impugnação, pelo prazo de
10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação do presente, nos termos dos arts. 17, §1º e 18, §5º da Res.
TSE n.º 21.538/03.
Dado e passado nesta Cidade de Itaporanga D’Ajuda/SE, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e
dezenove. Eu ______________ , Emanuel Santos Soares de Araujo; Técnico Judiciário; digitei o presente Edital,
que segue assinado pelo(a) MM(ª) Juiz(a) Eleitoral.
ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS
Juíza Eleitoral
34ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 966/2019 - 34ª ZE
O Excelentíssimo Juiz da 34ª Zona Eleitoral de Sergipe, José Antônio de Novais Magalhães, no uso de suas
atribuições legais,FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que
DEFERIU os Requerimentos de Alistamento, Revisão, Segunda Via e Transferência de Domicílio Eleitoral
constantes do(s) Lote(s) 0044/2019, consoante listagem(ns) publicada(s) no átrio deste Cartório Eleitoral, cujo
prazo para recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com os arts. 17, § 1.º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º
21.538/03, contados a partir da presente publicação. Dentre estes eleitores, os que tiveram seus requerimentos
indeferidos, constam de Edital de Indeferimento específico.E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou publicar o presente edital no Diário de Justiça
Eletrônico - DJe, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume. Dado e passado
nesta cidade de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, aos vinte e dois dias do mês de novembro de
dois mil e dezenove. Eu, (______),Valéria Maria dos Santos, Chefe de Cartório, que preparei e digitei o presente
edital, que segue assinado pelo Juiz Eleitoral.Documento assinado eletronicamente por JOSE ANTONIO DE
NOVAIS MAGALHAES, Juiz Eleitoral, em 27/11/2019, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.phpacao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0785896 e o código CRC C141B7DF.
EDITAL 965/2019 - 34ª ZE
O Excelentíssimo Juiz da 34ª Zona Eleitoral de Sergipe, José Antônio de Novais Magalhães, no uso de suas
atribuições legais,FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que
DEFERIU os Requerimentos de Alistamento, Revisão, Segunda Via e Transferência de Domicílio Eleitoral
constantes do(s) Lote(s) 0043/2019, consoante listagem(ns) publicada(s) no átrio deste Cartório Eleitoral, cujo
prazo para recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com os arts. 17, § 1.º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º
21.538/03, contados a partir da presente publicação. Dentre estes eleitores, os que tiveram seus requerimentos
indeferidos, constam de Edital de Indeferimento específico.E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou publicar o presente edital no Diário de Justiça
Eletrônico - DJe, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume. Dado e passado
nesta cidade de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, aos vinte dois dias do mês de novembro de dois
mil e dezenove. Eu, (______),Valéria Maria dos Santos, Chefe de Cartório, que preparei e digitei o presente edital,
que segue assinado pelo Juiz Eleitoral.Documento assinado eletronicamente por JOSE ANTONIO DE NOVAIS
MAGALHAES, Juiz Eleitoral, em 27/11/2019, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
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https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0785894 e o código CRC 74325D3F.
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0601069-86.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601069-86.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): WELLIGTON DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): MARLUCE SANTANA DE CARVALHO FREITAS - OAB/SE 9947
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DATA DO MOVIMENTO:
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Ofensa ao art. 45, II, da Resolução TSE 23.55/2017, decorrente da extrapolação em 19,25% do total limite de
gastos de 20% referentes ao aluguel de veículos automotores, consistente em irregularidade que afeta a
confiabilidade das contas.
2. Indefere-se o pedido de aplicação de multa prevista no art. 8º da Resolução TSE Nº 23.553/2017, apontado
como fundamento para o estabelecimento de sanção pecuniária, visto que, estando inserido na Seção I do
Capítulo I do Título I da Resolução TSE 23.553/2017, refere-se a extrapolação de limite de gastos disciplinados na
referida Seção, ou seja, limites globais de gastos com as campanhas eleitorais, estabelecidos nos artigos 4º a 6º
do citado normativo.
3. Desaprovação das contas, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/2017.
PROCESSO 0600992-77.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600992-77.2018.6.25.0000
Origem: Aracaju - SERGIPE
Juiz(a) Relator(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): TANIA MARIA DOS SANTOS MATOS
Advogados do(a) INTERESSADO(S): JEFFSON MENEZES DE SOUSA - OAB/SE 8652, JUAN FELIPE DANTAS
DE SANTANA - OAB/SE 11354
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL
De ordem e com fundamento nos arts. 62, 137 e 162 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe e do art. 82, §1º, da Resolução nº 23.553/2017, a Secretaria Judiciária INTIMA TANIA MARIA DOS
SANTOS MATOS, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir desta intimação, efetuar e/ou comprovar o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 9,29 (nove reais e vinte e nove centavos) devidamente
corrigido, que foi aplicado nos autos do processo em referência, sob pena de inscrição na dívida ativa e cobrança
mediante execução fiscal.
Aracaju (SE), em 28 de novembro de 2019.
CARLA GARDÊNIA SANTOS LEITE COSTA
SEPRO II/COREP
PROCESSO 0601066-34.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601066-34.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): SIDICLEI FONSECA ALVES
Advogado do(a) INTERESSADO(S): UBIRATAN RODRIGUES COSTA - OAB/SE 4862
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DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DATA DO MOVIMENTO: 09/07/2019
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A ausência de documentos necessários para demonstração da regularidade do pagamento de despesas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC (R$ 3.000,00) consiste em irregularidade
insanável.
2. Desaprovação das contas, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/2017,
determinando-se a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, no total de R$ 3.000,00 (três mil
reais).
PROCESSO 0601179-85.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601179-85.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): ADILSON BARBOSA DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): DIOGO SOUZA GOMES - OAB/SE 8323
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DATA DO MOVIMENTO:
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A ausência de documentos necessários para demonstração da regularidade do pagamento de despesas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC (R$ 1.590,00) consiste em irregularidade
insanável.
2. Desaprovação das contas, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/2017,
determinando-se a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, no total de R$ 1.590,00 (um mil,
quinhentos e noventa reais).
PROCESSO 0601081-03.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601081-03.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): ANTONIO CESAR TAVARES ALVAIA
Advogados do(a) INTERESSADO(S): THIAGO MAFRA SILVEIRA - OAB/SE 6996, BERNARDO DE MENEZES
AMADO - OAB/SE 6938
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DATA DO MOVIMENTO:
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
1. Caracterização de Recurso de Origem Não Identificada (RONI), diante da ausência de comprovante de doação
recebida na conta específica da campanha.
2. Desaprovação das contas, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/2017,
determinando-se a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, no total de $ 1.160,00 (um mil e cento
e sessenta reais).
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