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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 285, parágrafo único do Código de Processo c/c art. 101, § 13 do
Regimento Interno do TRE-SE, damos ciência aos interessados que em 03/12/2019 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=03/12/2019
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 04 de dezembro de 2019.
ANA MARIA RABELO DE CARVALHO DANTAS
Secretário Judiciário
Ato Ordinatório
REF.: PETIÇÃO 6-80.2015.6.25.0000 - (PROTOCOLO: 361/2015)
PROCEDÊNCIA: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): JOSÉ GILTON PINTO GARCIA
ADVOGADO: WESLEY ARAUJO CARDOSO - OAB: 5509/SE
ADVOGADA: NANNA KRISNA BAIÃO VASCONCELOS - OAB: 10915/SE
ADVOGADO: JOSÉ GILTON PINTO GARCIA - OAB: 320/SE
INTERESSADO(A): ROSÂNGELA SANTOS SILVA
ADVOGADA: NANNA KRISNA BAIÃO VASCONCELOS - OAB: 10915/SE
ADVOGADO: WESLEY ARAUJO CARDOSO - OAB: 5509/SE
ADVOGADO: JOSÉ GILTON PINTO GARCIA - OAB: 320/SE
INTERESSADO(A): FELIPE AUGUSTO DE SANTANA ALVES
ADVOGADO: JOSÉ LAURO SEIXAS LIMA - OAB: 5579/SE
ADVOGADO: JOSE BENITO LEAL SOARES NETO - OAB: 6215/SE
ADVOGADO: HANS WEBERLING SOARES - OAB: 3839/SE
ADVOGADO: FRED D'ÁVILA LEVITA - OAB: 5664/SE
INTERESSADO(A): RODRIGO SANTANA VALADARES
ADVOGADO: JOSÉ LAURO SEIXAS LIMA - OAB: 5579/SE
ADVOGADO: JOSE BENITO LEAL SOARES NETO - OAB: 6215/SE
ADVOGADO: HANS WEBERLING SOARES - OAB: 3839/SE
ADVOGADO: FRED D'ÁVILA LEVITA - OAB: 5664/SE
INTERESSADO(A): ADELSON BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): JOSÉ EDIVAN DO AMORIM
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): HEROILTON DE JESUS SILVA
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): JOSÉ ALMEIDA LIMA
INTERESSADO(A): JOSÉ ARISTEU SANTOS NETO
INTERESSADO(A): JOSÉ CARLOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB: 3173/SE
ATO ORDINATÓRIO:
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 o diretório regional do
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir desta intimação, efetuar e/ou comprovar o recolhimento ao Tesouro Nacional, de R$ 40.466,67
(quarenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), que foi aplicado nos autos do
processo em referência, sob pena de envio dos autos à AGU com vistas à execução da decisão.
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Aracaju, 27 de novembro de 2019
ANA MARIA RABELO DE CARVALHO DANTAS
Secretária Judiciária
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS 80-08.2013.6.25.0000 - (PROTOCOLO: 6.789/2013)
PROCEDÊNCIA: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
ASSUNTO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO) - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO
DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012.
INTERESSADO(A): PARTIDO PROGRESSISTA - PP (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: PAULO ERNANI DE MENEZES - OAB: 1686/SE
ADVOGADO: JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES - OAB: 3131/SE
ADVOGADA: LUZIA SANTOS GOIS - OAB: 3136/SE
INTERESSADO(A): VENANCIO FONSECA FILHO
ADVOGADO: MÁRCIO MACEDO CONRADO - OAB: 3806/SE
ADVOGADO: CRISTIANO MIRANDA PRADO - OAB: 5794/SE
ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - OAB: 6209/SE
INTERESSADO(A): JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO
ADVOGADO: MÁRCIO MACEDO CONRADO - OAB: 3806/SE
ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - OAB: 6209/SE
ADVOGADO: CRISTIANO MIRANDA PRADO - OAB: 5794/SE
INTERESSADO(A): FERNANDO JOSÉ CHAGAS JÚNIOR
ADVOGADO: CRISTIANO MIRANDA PRADO - OAB: 5794/SE
ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - OAB: 6209/SE
ADVOGADO: MÁRCIO MACEDO CONRADO - OAB: 3806/SE
ATO ORDINATÓRIO:
Com fundamento na Resolução TRE-SE nº 131/2009, a Secretaria Judiciária INTIMA o DIRETÓRIO REGIONAL
EM SERGIPE DO PARTIDO PROGRESSISTAS - PP (atual PROGRESSISTAS), na(s) pessoa(s) do(s) seu(s)
advogado(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher ao erário a quantia de R$ 57.186,95 (cinquenta e sete
mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), referente à utilização de verba do Fundo Partidário
sem a devida comprovação ou utilizado para os fins não previstos em lei, sob pena de ser adotada a medida
prevista no art. 60, inciso I, alínea b, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Outrossim, fica o referido órgão partidário INTIMADO para, em igual prazo, proceder ao pagamento de R$ 937,00
(novecentos e trinta e sete reais), pertinentes à condenação por oposição de embargos considerados protelatórios,
conforme acórdão de fls. 1583-1590.
Aracaju, em 26 de novembro de 2019
ANA MARIA RABELO DE CARVALHO DANTAS
Secretária Judiciária
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
04ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 993/2019 - TRE-SE/04ª ZE
Ao Excelentíssimo Senhor ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES, Juiz Eleitoral da 04ª Zona, na forma da lei, etc
TORNA PÚBLICO:
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que foram INDEFERIDOS
os requerimentos de ALISTAMENTO OU TRANSFERÊNCIA, referente(s) ao(s) LOTE(s) 17/2019, dos eleitor(es)
abaixo relacionado(s), por não atender as exigências prescritas nos termos do Artigo 42 § único c/c o 55, inciso III
do Código Eleitoral.
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NOME DO(A) REQUERENTE
JANISSON ODETE DOS
SANTOS
MANUEL FERMIN BONE
PERALTA
CLESON SILVA DOS SANTOS
EMILLY RUANE SANTOS
ALVES
LUIZ CARLOS SANTOS
MACEDO
JULIANA DOS SANTOS
RIBEIRO
MAYRA GEISIANE SANTOS DA
SILVA
JOSÉ ROBERTO ALVES DOS
SANTOS
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INSCRIÇÃO
ELEITORAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO/
UF

029241752186

RUA DO CAJUEIRO,118- CENTRO

ARAUÁ/SE

029241992151

POV. ROMÃO,61- ZONA RURAL

BOQUIM/SE

029241922186
029241842178
018540432100
027125832119
029241702178
014233302143

MARIA LINDINALVA SANTOS

014246012151

ADIVAN SANTOS FLORÊNCIO

018943692119

PRAÇA OLIMPIO CAMPOS,796- BAIRRO
- HORACIO FERNANDES FONTES
AV. DJENAL DE TAVARES QUEIROZ,341
-CENTRO
POV. MANGUE GRANDE,134- ZONA
RURAL
RUA JUVENAL JOSÉ DE OLIVEIRA, 48 TANQUE NOVO
RUA JUVENAL JOSÉ DE OLIVEIRA, 48 TANQUE NOVO
RUA JUVENAL JOSÉ DE OLIVEIRA, 48 TANQUE NOVO
RUA JUVENAL JOSÉ DE OLIVEIRA, 48 TANQUE NOVO
CAMPESTRE,11- ZONA RURAL

BOQUIM/SE
BOQUIM/SE
BOQUIM/SE
RIACHÃO DO
DANTAS/ SE
RIACHÃO DO
DANTAS/ SE
RIACHÃO DO
DANTAS/ SE
RIACHÃO DO
DANTAS/ SE
RIACHÃO DO
DANTAS/ SE

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa no futuro alegar ignorância,
determinou o (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Juiz(a) Eleitoral que fosse feito o presente EDITAL, que será
publicado no DJE e afixado no local de costume, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação
deste, para quaisquer manifestações, consoante o disposto nos artigos 17, § 1º, e 18, § 5º, da Resolução TSE nº
21.538/2003.
Dado e passado nesta cidade de Boquim/SE, em 04 de dezembro de 2019 Eu,________(Maria Lívia de Oliveira
Góis Souza), Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e digitei o presente edital, que de ato ordinatório, através da
Portaria n.03/2015/4ª Zona Eleitoral, vai por mim subscrito.
Maria Lívia de Oliveira Góis Souza
Chefe de Cartório Eleitoral
EDITAL 995/2019 - 04ª ZE
O Excelentíssimo Senhor ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES,Juiz Eleitoral da 04ª Zona, na forma da lei, etc.
TORNA PÚBLICO:
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL, com prazo de 05 (cinco) dias para fins de impugnação interposta
pelo eleitor e prazo de 10 (dez) dias para impugnação de qualquer delegado de partido político, contados a partir
da presente publicação, virem ou dele tiverem conhecimento, que foram DEFERIDOS e enviados para
processamento os requerimentos de Alistamentos, Revisões e Transferências Eleitorais constantes no(s) lote(s)
de n.º(s)18/2019, em conformidade com a Resolução do TSE 21.538/2003. As respectivas relações estão afixadas
no Cartório Eleitoral da 4ªZE. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi feito o presente
edital, com cópia de igual teor para publicação no DJE, e afixado no local de costume. Dado e passado nesta
cidade de Boquim/SE, em 04 de dezembro de 2019. Eu,________(Maria Lívia de Oliveira Góis Souza), Chefe do
Cartório Eleitoral, preparei e digitei o presente edital, que de ato ordinatório, através da Portaria n.03/2015/4ª Zona
Eleitoral, vai subscrito pela Chefe de Cartório.
Maria Lívia de Oliveira Góis Souza
Chefe de Cartório Eleitoral
05ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2-86.2019.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - CAPELA - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAPELA - SE)
INTERESSADO(A): MARIA LUCIA SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): JOSE MENESES NETO, TESOUREIRO(A)
ADVOGADO: Luiz Gustavo Costa de Oliveira da Silva - OAB: 6768/SE
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RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
SENTENÇA
Vistos, etc...
O Cartório Eleitoral submeteu, ex-officio, a este Juízo a informação n.º 47/2018-5ª ZE, fl. 02, dando ciência da
ausência de prestação de contas da agremiação municipal do em epígrafe, referente às eleições gerais de 2018.
Em despacho de fl. 03, este Juízo determinou a autuação da referida informação, citação dos interessados para
manifestar-se em prazo próprio, com a advertência das instruções contidas nos artigos 57 e 58 da Res. TSE nº
23.553/2017 e sob as penas nela incursa.
Citado para se manifestar a agremiação partidária, apresentou documentos de fls. 08/25.
Publicou-se o Edital, no DJE, nos termos do artigo 59 da Resolução acima, a fim de que o Ministério Público,
qualquer partido político, candidato ou coligação, bem como qualquer outro interessado pudesse impugnar as
Contas. Nesse toar o prazo transcorreu in albis sem qualquer impugnação.
Realizada consulta ao Sistema, no Portal SPCE-Web, constatou-se que não houve movimentação financeira nem
recursos do Fundo partidário, consoante espelho acostado aos autos pela unidade técnica (fl.06).
Do exame inicial verificou-se a inexistência de informações/explicações referentes à identificação do serviço
prestado por terceiro (doação estimável em dinheiro) e ao recebimento de recurso financeiro, por meio de
transferências interbancárias.
Devidamente intimada a agremiação partidária apresentou, intempestivamente, os documentos de fls. 34/38.
Parecer Conclusivo, fl. 39, da unidade técnica apontou regularidade das contas em comento
Outrossim, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, em parecer, manifestou-se pela aprovação das
contas apresentadas (fl. 40).
É o relatório. Fundamento e Decido.
O presente feito trata da prestação de contas eleitorais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido dos
Trabalhadores - PT (Capela/SE), referente às eleições gerais de 2018.
Diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação apresentar
documentos a agremiação partidária, intempestivamente, apresentou a documentação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, nos moldes do art. 77, I, da
Resolução TSE 23.533/2017.
Sendo assim, não foram identificadas impropriedades ou irregularidades relevantes que possam levar à
desaprovação das contas, especialmente quanto à arrecadação e aplicação de recursos. O Partido procedeu à
apresentação das contas em conformidade com o disposto na Resolução 23.553/2017 do TSE.
Destarte, ante ao esteio documental acostado aos autos, em consonância com o parecer Ministerial, nos termos
do 77, inciso I da Resolução 23.553/2017 do TSE, e diante da regularidade das contas apresentadas, julgo-as
prestadas e DECLARO APROVADAS as Contas do Partido dos Trabalhadores - PT - Capela (SE).
Cadastre-se este decisum no sistema SICO e SADP
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Capela(SE), 03 de dezembro de 2019.
CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO
Juíza Eleitoral - 5ª 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).
PETIÇÃO 70-36.2019.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - MURIBECA - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
JUÍZA CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO(A): DEMOCRATAS- DEM (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MURIBECA- SE)
INTERESSADO(A): MARCIO PINHEIRO BARROSO DA SILVA, Presidente
INTERESSADO(A): JOSÉ RONALDO DE JESUS, Tesoureiro.
ADVOGADO: Christiano Dias Lebre - OAB: 5253/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
Ficam as partes acima descritas intimadas da decisão exarada nos autos do processo supra informado, publicada
através do DJE, conforme segue:
SENTENÇA
Vistos, et coetera...
I. RELATÓRIO.
Trata-se de requerimento de regularização das contas, referente as Eleições Gerais de 2018, julgadas não
prestadas no processo de origem nº 8-93.2019.6.25.0005, apresentado pelo partido em epígrafe e, analisadas a
luz da regra da Resolução TSE Nº 23.553/2017.

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 2019, Número 227

Aracaju, quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Página 6

Em despacho de fl. 09, este Juízo recebeu o requerimento aplicando o rito previsto para o processamento de
prestação de contas, consoante art. 83, V, da resolução supracitada.
Publicou-se Edital (fl., 10), no DJE, nos termos do artigo 59, da resolução acima, a fim de que o Ministério Público,
qualquer partido político, candidato ou coligação, bem como qualquer outro interessado pudesse impugnar as
contas. Nesse toar o prazo transcorreu "in albis" sem qualquer contestação.
Realizada consulta ao Sistema, no Portal SPCE-Web, constatou-se que não houve repasse de cotas dos recursos
do Fundo partidário, consoante espelho acostado aos autos pela unidade técnica (fls. 12).
Parecer Conclusivo, fl. 13, da unidade técnica apontou regularidade das contas em comento
Outrossim, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
apresentadas (fl. 14).
Eis o breve relato do que é necessário. Passo a decidir.
II. FUNDAMENTAÇÃO.
O presente feito trata da regularização das contas eleitorais do Diretório Municipal do Democratas - DEM
(Muribeca/SE), referente às eleições gerais de 2018.
O respectivo órgão de direção municipal apresentou documentos suficientes para análise do feito.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, nos moldes do art. 77, I, da Resolução
TSE 23.533/2017.
Sendo assim, não foram identificadas impropriedades ou irregularidades relevantes que possam levar à
desaprovação das contas, especialmente quanto à arrecadação e aplicação de recursos. O Partido procedeu à
apresentação das contas em conformidade com o disposto na Resolução Nº 23.553/2017 do TSE.
III. DISPOSITIVO.
Destarte, ante ao esteio documental acostado aos autos, em consonância com o parecer Ministerial, nos termos
do 77, I, da Resolução TSE Nº 23.553/2017, e diante da regularidade das contas apresentadas, julgo-as prestadas
e DECLARO APROVADAS as Contas DEMOCRATAS - DEM (Muribeca/SE), referente as Eleições de 2018.
Intimem-se o diretório nacional e estadual do partido, via E-mail cadastrado no Sistema SIGP3, para que
procedam ao cancelamento da suspensão do repasse de contas do fundo partidário, declarada na PC Nº 893.2019.6.25.0005.
Informe-se a SEDIP (Seção de Autuação e Distribuição de Feitos e de Informações Partidárias), via SEI, para
efetivar regularização do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Cadastre-se este decisium nos sistemas próprios da Justiça Especializada (SICO e SADP).
Dê-se ciência ao(à) representante do Ministério Público Eleitoral.
Translade-se cópia desta sentença a prestação de contas nº 8-93.2019.6.25.0005.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos, apensando-os a prestação de
contas citada acima.
Publique-se via DJE/TRE/SE. Registre-se. Intimem-se nos moldes da Resolução TSE Nº 23.328/2010, através de
mensagem eletrônica (e-mail), cadastrado no SGIP.
Capela/SE, 03 de dezembro de 2019.
CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO
Juíza da 5ª Zona 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).
12ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 3-21.2017.6.25.0012
PROTOCOLO: 35.881/2016
ORIGEM: SERGIPE – LAGARTO – 12ª ZONA ELEITORAL
JUÍZA: EDINALDO CÉSAR SANTOS JÚNIOR
REÚ: HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO: Agenor de Souza Viana Neto – OAB/SE 2770
RESUMO: CRIMES ELEITORAIS
DESPACHO
R. hoje,
Diante do cumprimento integral das penas impostas ao réu, conforme certidão retro, dê-se vistas ao MPE.
Lagarto/SE, 02 de dezembro de 2019.
CAMILA DA COSTA PEDROSA FERREIRA
Juíza Eleitoral
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AÇÃO PENAL 23-12-2017.6.25.0012
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(s): João Francisco dos Santos Junior
Advogado(a): Agenor de Souza Viana Neto – OAB/SE: 2770
Advogado(a): Larissa Andrade dos Santos – OAB/SE: 11722 (Defensor Dativo)
ASSUNTO: CRIMES ELEITORAIS
DESPACHO
R. hoje,
Diante do cumprimento parcial das penas impostas ao réu, conforme certidão de fls. 108, dê-se vistas ao MPE.
Lagarto/SE, 02 de dezembro de 2019.
CAMILA DA COSTA PEDROSA FERREIRA
Juíza da 12ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 969/2019 – 12ª ZE
A Excelentíssima Senhora CAMILA DA COSTA PEDROSA FERREIRA, MM. Juíza Eleitoral desta 12ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que foi INDEFERIDO o requerimento eleitoral
abaixo listado, conforme decisão anexa, a qual integra este Edital: Faz saber a todos que o presente EDITAL
virem ou dele conhecimento tiverem que foi INDEFERIDO o requerimento eleitoral abaixo listado, conforme
decisão anexa, a qual integra este Edital:
NOME

INSCRIÇÃO
ELEITORAL

DATA DO
REQUERIMENTO

OPERAÇÃO

LOTE

SEÇÃO

MUNICÍPIO

JOSIVALDO
SANTOS SILVA

029018512100

16/10/2019

ALISTAMENTO

022/2019

0266

LAGARTO/SE

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, foi
expedido o presente Edital com cópia de igual teor para publicação no Diário da Justiça Eletrônico e afixação no
átrio do Cartório Eleitoral, cabendo aos interessados, querendo, recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
publicação deste, de acordo com o disposto no art. 18, § 5º, da Resolução TSE nº 21.538/2003. Dado e passado
nesta cidade de Lagarto/SE, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu, Amanda Maria Batista
Melo Souza, Chefe de Cartório Substituta, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza
Eleitoral, Drª Camila da Costa Pedrosa Ferreira.
Amanda Maria Batista Melo Souza
Chefe de Cartório Substituta
14ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 75-31.2019.6.25.0014
ORIGEM: SERGIPE - ROSÁRIO DO CATETE - 14ª ZONA ELEITORAL (MARUIM)
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): CIDADANIA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE/SE)
ADVOGADO: Itamar de Santana Nascimento – OAB: 6745/SE
INTERESSADO(A): FERNANDES CAETANO DA SILVA FILHO, Presidente
INTERESSADO(A): MARY FERREIRA DE OLIVEIRA, Tesoureira
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo CIDADANIA, em ROSÁRIO
DO CATETE/SE, objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2018.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45, da
Resolução/TSE nº 23.546/2017.
Foi publicado o Edital nº 876/2019, no Diário de Justiça Eletrônico, em 12 de novembro de 2019, transcorrendo
prazo legal sem apresentação de impugnação, conforme certificado à fl. 14.
Foi registrada, às fls. 12, a ausência de extratos bancários disponíveis no SPCA e informada (fls. 14) a inexistência
de registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário por parte dos órgãos diretivos nacional e
estadual à respectiva agremiação municipal.
Por fim, a unidade técnica desta Zona Eleitoral emitiu parecer opinando pela aprovação das contas, o que foi
secundado pelo Ministério Público Eleitoral, ante a inexistência de irregularidades.
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Vieram os autos conclusos. DECIDO.
A presente prestação de contas com Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018 foi
apresentada acompanhada da documentação exigida pela legislação eleitoral. Cumpridas as determinações do
artigo 45, da Resolução/TSE nº 23.546/2017, inexistindo impugnação e havendo manifestação favorável da
análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, impõe-se a determinação de imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as
respectivas contas.
Ante ao exposto, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução/TSE nº 23.546/2017, e observando as
disposições de mérito da Resolução/TSE n° 23.464/2015, DETERMINO o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS, as
respectivas contas do CIDADANIA, em ROSÁRIO DO CATETE/SE, referentes ao exercício financeiro de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Maruim/SE, 03 de dezembro de 2019
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz Eleitoral
15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 218/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido Solidariedade (SD) de Santana do São Francisco/SE, o(a) Sr(a).
VALDSON DA SILVA COSTA, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas (Exercício
2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 217/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido Social Cristão (PSC) de Santana do São Francisco/SE, o(a) Sr(a).
JERONIMO ALVES DE SOUZA, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas (Exercício
2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 216/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Santana do São Francisco/SE,
o(a) Sr(a). EDSON MARQUES BARRETO, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas
(Exercício 2018).
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Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 215/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Brejo Grande/SE, o(a) Sr(a). JOSÉ
HADENILSON GOIS DA SILVA, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas (Exercício
2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 214/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Brejo Grande/SE, o(a) Sr(a).
ANTONIO MACHADO NETO, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas (Exercício
2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 213/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido Social Cristão (PSC) de Brejo Grande/SE, o(a) Sr(a). YEDO
ANDERSON DE REZENDE BRANDÃO, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas
(Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 212/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Santana do São
Francisco/SE, o(a) Sr(a). RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ, deve tomar ciência da omissão na entrega da
Prestação de Contas (Exercício 2018).

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

Ano 2019, Número 227

Aracaju, quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Página 10

Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 211/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido Republicanos (PR) de Ilha das Flores/SE, o(a) Sr(a). ANTONIO
ROBERTO LISBOA FILHO, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas (Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 209/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Neópolis/SE, o(a)
Sr(a). FABSON BRASIL DE ARAÚJO, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas
(Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 210/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Tesoureiro (a) do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Neópolis/SE, o(a)
Sr(a). FIRMINO NETO SILVA, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas (Exercício
2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 207/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido da Mobilização Nacional (PMN) de Brejo Grande/SE, o(a) Sr(a).
MÁRIO CÉSAR FERREIRA MACHADO, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas
(Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
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Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 208/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Tesoureiro (a) do Diretório Municipal do Partido da Mobilização Nacional (PMN) de Brejo Grande/SE, o(a) Sr(a).
MARIA JOSÉ FERREIRA MACHADO, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas
(Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 205/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Ilha das Flores/SE,
o(a) Sr(a). ANTONIO CORREIA FILHO, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas
(Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 206/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Tesoureiro (a) do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Ilha das Flores/SE,
o(a) Sr(a). DOUGLAS VASCONCELOS CORREIA, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de
Contas (Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 203/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Presidente (a) do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Santana do São
Francisco/SE, o(a) Sr(a). CARLOS MAGNO SOUZA DOS SANTOS, deve tomar ciência da omissão na entrega da
Prestação de Contas (Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
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Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 204/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Tesoureiro (a) do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Santana do São
Francisco/SE, o(a) Sr(a). FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação
de Contas (Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 220/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Tesoureiro (a) do Diretório Municipal do Partido Solidariedade (SD) de Neópolis/SE, o(a) Sr(a). ANTONIO
AUGUSTO ANTUNES, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas (Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL 219/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, não tendo sido
encontrado no endereço cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o(a)
Tesoureiro (a) do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Neópolis/SE, o(a) Sr(a).
LUZIVALDO DO NASCIMENTO SILVA, deve tomar ciência da omissão na entrega da Prestação de Contas
(Exercício 2018).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que não possam, no futuro, alegar ignorância,
manda expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado no órgão de imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Neópolis/SE em 3 de dezembro de 2019. Eu, ________________, (Nathalie
Malhado Gomes de Siqueira), Analista Judiciário do TRE/SE, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral
17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 987/2019 – ÓBITOS
De Ordem do Excelentíssimo Senhor JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA, Juiz Eleitoral da 17ª Zona
Eleitoral/SE, no uso de suas atribuições, TORNO PÚBLICA a todos quantos o presente Edital virem ou dele
tiverem ciência, a RELAÇÃO DE FALECIDOS que os Cartórios de Registro Cível informaram, cujas inscrições
eleitorais pertencem a 17ª Zona, a qual consta no sistema ELO como processada no mês de NOVEMBRO/2019, e
que ficará disponível para consulta no Cartório Eleitoral, com o efeito a seguir exposto:
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- Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 dias para ciência dos interessados a fim de que possam
contestar, em 5 dias, a exclusão no Cadastro Eleitoral dos nomes constantes neste rol de falecidos, conforme
prevê o artigo 77, inciso II, do Código Eleitoral.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral que fosse afixado e publicado o
presente edital no DJe.
Dado e passado nesta cidade de Nossa Senhora da Glória/SE, aos três dias do mês de novembro do ano de dois
mil e dezenove. Eu, Cecília Delgado Nunes de Alencar, Analista Judiciária, preparei e subscrevi o presente Edital.
18ª Zona Eleitoral
Sentença
PETIÇÃO 26-75.2019.6.25.0018 - 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. 02/35, 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 2012. O Cartório Eleitoral procedeu ao registro e autuação das referidas peças na
Classe 16 – Petição. Publicado o Edital de fl. 37 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. 37v. Verifica-se, às fls. 38,
a emissão do parecer preliminar, constando todas as peças faltantes na presente prestação de contas(fl.
07).Devidamente intimado, às fls. 39/40, quedou-se inerte o prestador de contas referente aos vícios apontados no
Parecer Preliminar de fl. 38, conforme certidão cartorária de fl. 40v. Em seguida, às Fl. 41, verifica-se a juntada de
Parecer Técnico Conclusivo cartorário, em favor da REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS em tela. Na mesma linha,
manifestou-se, às Fls. 42/43, 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 21-63.2013.6.25.0018, sendo declaradas NÃO PRESTADAS a contas do órgão partidário em tela,
relativas ao Exercício Financeiro de 2012, sobrevindo o trânsito em julgado da correspondente decisão no dia
24/09/2013. 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 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. 02/35) 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
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inadimplente.Do exarado nos pareceres conclusivos elaborados pelo Cartório Eleitoral (Fl. 41) e pelo Ministério
Público (Fls. 42/43), 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 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 2012, 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 2012. 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, 03 de dezembro de 2019
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE/SE
Ato Ordinatório
PROCESSO 29-30.2019.6.25.0018
Irregularidade na Prestação de Contas na Campanha Eleitoral 2016
Autor: Ministério Público Eleitoral
Requeridos: Marinez Silva Pereira Lino e Risonaldo Vieira de Aragão (Ausentes)
Requerida: Adaí Santana da Silva Campos (Presente)
Advogado: Elismar Santos OAB/SE 4676 (Presente)
TERMO DE AUDIENCIA
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019), às 10:00 horas, nesta
cidade de Porto da Folha, Estado de Sergipe, na sala das Audiências do Juízo Eleitoral no Fórum Cardeal
Mindszenty, onde presente se achava o MM. Juiz Eleitoral, Dr. Haroldo Luiz Rigo da Silva, comigo Chefe de
Cartório Eleitoral que abaixo subscrevo. Declarada aberta a audiência, feito o pregão, foi constatada a presença
da requerida, Adaí Santana da Silva Campos, acompanhada de advogado, Bel Elismar Santos OAB/SE 4676.
Ausente Justificadamente o Representante do Ministério Público Eleitoral, bem como os requeridos Marinez Silva
Pereira Lino e Risonaldo Vieira de Aragão, apesar de devidamente intimados. Iniciada a audiência, foi ofertada
proposta de suspensão condicional do processo pelo período de 02 anos, indicada às fls. 04, com as seguintes
condições: 1) Proibição de se ausentar da comarca onde reside, por prazo superior a 15 dias, salvo com
autorização judicial; 2) comparecimento mensal pessoal e obrigatório em Juízo, para informar e justificar as
atividades; 3) Prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em 10 parcelas iguais de
R$ 500,00, vencíveis todo dia 05 ou caindo em final de semana feriado no dia útil subsequente, a partir do mês de
janeiro de 2020. Os valores devem ser depositado em conta judicial a ser aberta. Fica advertida a referida
representada nesta assentada de que o não cumprimento integral da proposta retro ensejara a revogação do
beneficio. Submetida a parte, a proposta foi aceita pela requerida, e seu causídico. Pelo MM Juiz Eleitoral foi dito
que: “homologo a suspensão nos moldes formulados pelo Ministério Público Eleitoral e aceita pele requerida Adaí
Santana da Silva Campos, devidamente orientada pelo seu causídico, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, devendo o feito aguardar em cartório ao cumprimento da medida. Após dê-se vista ao MPE”. Ato contínuo,
em relação aos requeridos Marinez Silva Pereira Lino e Risonaldo Vieira de Aragão, devidamente intimados não
compareceram a presente assentada, abro vistas ao MPE, em seguida conclusos. Oficie-se ao BANESE para
abertura de conta. Nada mais havendo a constar, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse encerrado o presente
termo, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. Eu, Romário Gomes Santos, Técnico
Judiciário/Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral de Porto da Folha, fiz digitar e subscrevi, Haroldo Luiz Rigo da
Silva, Juiz Eleitoral, Adaí Santana da Silva Campos, Requerida, Elismar Santos,OAB/SE 4676.
19ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 994/2019 - 19ª ZE
TORNA PÚBLICO:
a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, em conformidade com o que preceitua o
art. 51, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, o(s) candidato(s) abaixo listado(s) prestou(aram) contas referentes à
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Eleição Suplementar 2019 (São Francisco/SE). Dito isso, fica estabelecido o prazo de 03 (três) dias, para que
qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado,
possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, em que estejam sujeitos.
MUNICÍPIO
São
Francisco/SE
São
Francisco/SE
São
Francisco/SE

PRESTADOR(A) DE CONTAS
ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO, PREFEITA(ELEITA)
DESIRÊ HORA, VICE-PREFEITA
AILTON NASCIMENTO, PREFEITO(Prestação de contas em relação
ao período em que participou do processo eleitoral)
DESIRÊ HORA, VICE-PREFEITA
LUAN ARAÚJO CARDOZO, PREFEITO
SANDRO SANTOS ANDRADE, VICE-PREFEITO

Nº DO PROCESSO
060000802.2019.6.25.0019
060000717.2019.6.25.0019
060000984.2019.6.25.0019

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no átrio
do Cartório Eleitoral. Expedido nesta cidade de Propriá/SE, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de 2019.
Eu, Josefa Lourenço dos Santos, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
EVILASIO CORREIA DE ARAUJO FILHO
Juiz Eleitoral
Portaria
PORTARIA 1118/2019
O EXMO. SR. EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO, MM. JUIZ ELEITORAL DESTA 19ª ZONA,
CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DO ESTADO DE SERGIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONSIDERANDO a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar as contas de campanha
relativa à eleição suplementar de 2019 para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de São
Francisco/SE;
CONSIDERANDO os prazos previstos na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), na Res.-TSE nº 23.463/2015 e na
Res. de n° 20 do TRE/SE para o julgamento das contas relativas ao pleito em referência;
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar e dar celeridade aos julgamentos das prestações de contas, em
especial dos candidatos eleitos ;
RESOLVE:
Art. 1º. O Cartório Eleitoral, sempre que verificar a existência de falha, impropriedade ou irregularidade na
prestação de contas eleitorais, poderá, independentemente de despacho judicial, requisitar as informações,
proceder às intimações/notificações e realizar as diligências que julgar mais adequadas, pelo número de vezes
que reputar necessário.
§ 1º As intimações dos candidatos, relativas aos processos de prestação de contas eleitorais, devem ser
realizadas na forma do art. 84 da Res.-TSE nº 23.463/2015.
§ 2º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o Cartório Eleitoral notificará,
pessoalmente, o candidato, na forma da legislação aplicável.
§ 3º Somente a autoridade judicial pode, em decisão fundamentada, de ofício ou por provocação do órgão técnico,
do Ministério Público ou do impugnante, determinar a quebra dos sigilos fiscal e bancário do candidato, dos
doadores ou dos fornecedores da campanha.
Art. 2º. Havendo indício de irregularidade, o Cartório Eleitoral poderá requisitar diretamente ou por delegação
informações adicionais, bem como realizar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados.
§ 1ºAs diligências devem ser cumpridas pelos candidatos no prazo de setenta e duas horas contadas da
intimação, sob pena de preclusão.
§ 2ºNa fase de exame técnico, o responsável pela análise das contas poderá promover circularizações, fixando o
prazo máximo de setenta e duas horas para cumprimento.
§ 3ºRealizada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem manifestação, acompanhados ou
não de documentos, os autos serão remetidos para o responsável pela análise técnica para emissão de parecer
conclusivo acerca das contas.
§ 4ºAntes da emissão de parecer conclusivo, verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em
relação à qual não se tenha dado ao prestador de contas prévia oportunidade de manifestação ou
complementação, o responsável pela análise técnica deverá notificá-lo, no prazo do § 2º e na forma do art. 84 da
Res.-TSE nº 23.463/2015.
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Art. 3º. Tratando-se de prestação de contas simplificada, concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida
impugnação ou detectada qualquer das irregularidades de que trata o art. 60 da Res.-TSE nº 23.463/2015, o
prestador de contas será intimado para se manifestar no prazo de três dias, podendo juntar documentos.
§ 1ºApresentada ou não a manifestação do prestador de contas, os autos serão remetidos ao Ministério Público
Eleitoral para apresentação de parecer no prazo de quarenta e oito horas.
§ 2º Existindo irregularidade prevista no art. 60 da Res.-TSE 23.463/2015, identificada por responsável pela
análise técnica, ou manifestação do Ministério Público Eleitoral contrária à aprovação das contas, o Cartório
Eleitoral deverá remeter os autos conclusos ao Juiz Eleitoral para examinar as alegações e decidir sobre a
regularidade das contas ou, não sendo possível, converter o feito para o rito ordinário e determinar a intimação do
prestador de contas para que, no prazo de setenta e duas horas, apresente prestação de contas retificadora
acompanhada de todos os documentos e informações descritos no art. 48 da Res.-TSE nº 23.463/2015.
Art. 4º. Quando apresentada retificação de contas, deverão ser encaminhadas cópias do extrato da prestação de
contas retificada ao Ministério Público Eleitoral e, se houver, ao impugnante, para manifestação a respeito da
retificação e, se for o caso, para retificação da impugnação.
Parágrafo único. O encaminhamento de cópias do extrato da prestação de contas retificada a que alude este artigo
não impede o imediato encaminhamento da retificação das contas dos candidatos eleitos para exame técnico, tão
logo recebidas pelo Cartório Eleitoral.
Art. 5º. Em qualquer das modalidades de prestação de contas eleitorais, simplificada ou não, emitido parecer
técnico conclusivo pela existência de falhas, irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha
dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, o Cartório Eleitoral o notificará para,
querendo, manifestar-se no prazo de setenta e duas horas contadas da notificação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada.
§ 1º Apresentado o parecer conclusivo do responsável pela análise técnica e observado o disposto no art. 66 da
Res.-TSE 23.463/2015, o Ministério Público Eleitoral terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir
parecer no prazo de quarenta e oito horas.
§ 2º O disposto no caput deste artigo também é aplicável quando o Ministério Público Eleitoral apresentar parecer
pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão
técnico.
Art. 6º. Por não terem conteúdo decisório, todos os atos processuais de competência da Justiça Eleitoral, referidos
nesta Portaria, poderão ser praticados e subscritos por servidor do Cartório Eleitoral, independentemente de
despacho judicial, não importando isso prejuízo às partes, gravame ou vício processual.
Art. 7º. Serão responsáveis pela análise técnica das prestações de contas eleitorais, alusivas ao Pleito de 2019,
referente à eleição suplementar para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de São Francisco, os
servidores lotados no Cartório da 19ª Zona Eleitoral de Sergipe.
Art. 8°. Os casos omissos serão submetidos à autoridade judicial desta 19ª ZE.
Art. 9º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EVILASIO CORREIA DE ARAUJO FILHO
Juiz Eleitoral
27ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 989/2019 - 27ª ZE
A Excelentíssima Senhora Drª. JUMARA PORTO PINHEIRO, MM. Juíza Substituta da 27ª Zona Eleitoral, do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no uso das suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
A todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que, na forma prevista da Resolução
TSE 21.372/2003, Provimento CGE 9/2010 e do Provimento CRE-SE 07/2009, será procedida a CORREIÇÃO
ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos desta Zona Eleitoral, no dia 06 de dezembro de 2019, a partir das 9
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 Aracaju/SE, ao(s) 02 dias do mês de dezembro de 2019, Eu, Gleide Nádia
Soares do Nascimento , Chefe do Cartório em Exercício, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela
MM. Juíza Eleitoral.
JUMARA PORTO PINHEIRO
Juíza Substituta da 27ª Zona Eleitoral
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Portaria
PORTARIA 1114/2019
A Excelentíssima Senhora Drª. JUMARA PORTO PINHEIRO, MM. Juíza Substituta da 27ª Zona Eleitoral, do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no uso das suas atribuições legais,
RESOLVE:
Considerando o disposto no art. 2º parágrafo único da Resolução TSE 21.372/2003;
Considerando as disposições constantes no Provimento CRE-SE 07/2009.
Considerando o disposto no Ofício-Circular TRE-SE 336/2019 - SICOE, DE 11/11/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o dia 06 de dezembro de 2019, a partir das 09 horas, para a realização de correição ordinária
nos serviços desta Zona Eleitoral.
Art. 2º - Determinar a utilização do Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais – SICEL, disponibilizado pela
Corregedoria-Geral Eleitoral para a realização da correição.
Art. 3º - Designar a servidora GLEIDE NÁDIA SOARES DO NASCIMENTO para secretariar os trabalhos de
correição.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JUMARA PORTO PINHEIRO
Juíza Substituta da 27ª Zona Eleitora
34ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 96-44.2019.6.25.0034
ORIGEM: NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE
INTERESSADO(A): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO/SE)
ADVOGADO: João Emanuel Freitas Brasileiro - OAB: 11950/SE
INTERESSADO(A): DANIELLE KELLY SANTOS DA CRUZ
INTERESSADO(A): MARLEIDE CRUZ DE ARAUJO
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se Prestação de Contas do órgão partidário em epígrafe, referente ao exercício financeiro 2018, apresentada
por meio das peças acostadas às fls. 04/59, em cumprimento ao disposto no art. 17, inciso III da Constituição
Federal e artigo 32 da Lei nº 9.096/95 c/c artigo 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publicado Edital 734/2019 no Diário de Justiça Eletrônico, foi certificado pelo cartório Eleitoral a inexistência de
impugnação do prazo estipulado (fl.68).
Os presentes autos foram baixados em diligência para os fins previstos no § 3º do art.34 da Resolução TSE n.º
23.546/17, tendo a agremiação apresentado a documentação acostada às fls.69/73.
Certificado pelo Cartório Eleitoral (fl.68) que, de acordo com as informações encaminhadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe, extraídas do Portal SPCA Cadastro e do site do Tribunal Superior Eleitoral, o Partido Político
Movimento Democrático Brasileiro - MDB (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora do Socorro),
no exercício financeiro 2018, não percebeu recursos do Fundo Partidário.
Analisando a documentação contábil, a Unidade Técnica constatou a existência de impropriedades nas contas,
conforme relatório preliminar de fls. 74/76, concluindo, no entanto, serem desnecessários esclarecimentos.
Parecer técnico foi emitido, com manifestação favorável (fl.77), ressalvada por impropriedades que não
comprometiam a regularidade das contas, quais sejam, a apresentação intempestiva e a ausência de comprovante
de remessa da escrituração contábil à Receita Federal.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fl. 78) não se opondo à aprovação com
ressalvas.
Este é o relatório. Decido.
Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem manter escrituração contábil de forma a permitir a
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial,
estando obrigados a remeter à Justiça Eleitoral até 30 (trinta) de abril do ano subsequente sua prestação de
contas, mesmo que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro,
consoante legislação vigente (arts. 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c arts. 4º, incisos IV e V, e 28, caput e §2º,
da Resolução TSE 23.546/2017).
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De acordo com as atribuições previstas no art. 34, da Lei nº 9.096/95, compete à Justiça Eleitoral exercer a
fiscalização sobre a prestação anual das contas dos partidos políticos.
Na situação em pauta, verificou-se que não houve impugnação às contas; que não houve recebimento de dinheiro
público, tampouco evidências de percepção de recursos de fontes vedadas. Cumpridas as exigências da
legislação vigente, restou evidenciada apenas as impropriedades acima indicadas, merecendo ser ressalvada nos
termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Assim sendo, concluo com o convencimento baseado exclusivamente na documentação analisada nesta
assentada, sem descartar análise posterior em razão de fatos/documentos que venham a ser levantados/juntados
a estes autos posteriormente, que esta prestação de contas reflete adequadamente a movimentação financeira e
patrimonial do partido, sendo considerada regular, ressalvada as impropriedades acima destacadas; razão pela
qual, com fulcro no art. 46, II da Res. TSE nº 23.546/2017 JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Comissão Provisória/Diretório Municipal de Nossa Senhora
do Socorro/SE), referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado da decisão, providenciem-se as anotações necessárias junto ao Sistema de Contas
Eleitorais e Partidárias - SICO.
Nossa Senhora do Socorro/SE, 03 de dezembro de 2019.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
Edital
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
https://apps.trese.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando
o
código verificador 0785894 e o código CRC 74325D3
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.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0785896 e o código CRC C141B7DF.
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PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0601047-28.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601047-28.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE
TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): MARIA JOSE BARROS DA SILVA, ERIK VINICIUS BARROS GUEDES
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO AO ERÁRIO
De ordem e com fundamento nos arts. 62, 137 e 162 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, a Secretaria Judiciária INTIMA o DEMOCRACIA CRISTÃ (ANTIGO PSDC) - DIRETÓRIO REGIONAL EM
SERGIPE, por meio de seus atuais dirigentes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir desta
intimação, efetuar e/ou comprovar o recolhimento ao erário do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme
determinado no julgamento proferido nos autos do processo em referência, ID 2076168, sob pena de remessa de
cópia digitalizada dos autos àAdvocacia-Geral da União, para fins de cobrança. OBS: A GRU será disponibilizada
no andamento processual do PJE, após publicação deste Ato Ordinatório.
Aracaju(SE), em 4 de dezembro de 2019.
MARCO ANTÔNIO SILVA FREIRE
Coordenador de Processamento, em substituição
PROCESSO 0601080-18.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601080-18.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): HELIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO
INTERESSADO(S): EDNA MARIA SILVA FREITAS DORIA
Advogados do(a) INTERESSADO(S): GENILSON ROCHA - OAB/SE 9623, WESLEY ARAUJO CARDOSO OAB/SE 5509, ROGERIO CARVALHO RAIMUNDO - OAB/SE 004046
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por maioria, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE 2018. CANDIDATA. DEPUTADA FEDERAL. IRREGULARIDADES NA
APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). 0,72% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO ALUDIDO FUNDO. APROVAÇÃO COM RESSALVA, COM
DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
Pauta de Julgamentos
PROCESSO 0601589-46.2018.6.25.0000
PROCESSO: REPRESENTAÇÃO (11541) N° 0601589-46.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: JUÍZA TITULAR SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
PARTES DO PROCESSO
REPRESENTANTE(S): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE
REPRESENTADO(S): JOSE VALDEVAN DE JESUS SANTOS, EVILAZIO RIBEIRO DA CRUZ, ELIANA
APARECIDA DE SOUZA ARAUJO
Advogados do(a) REPRESENTADO(S): LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA - BA22104
Advogados do(a) REPRESENTADO(S): MARCIO CESAR FONTES SILVA - SE2767, RODRIGO TORRES
CAMPOS - SE5527, EVALDO FERNANDES CAMPOS - SE423B
Advogados do(a) REPRESENTADO(S): ANTONIO MANUEL DE AMORIM - SP252503, MARCIO CESAR
FONTES SILVA - SE2767
DATA DA SESSÃO: 12/12/2019, às 14:00
PROCESSO 0601201-46.2018.6.25.0000
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0601201-46.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
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RELATOR: JUIZ TITULAR RAYMUNDO ALMEIDA NETO
PARTES DO PROCESSO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 JADSON SANTOS MACEDO DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) INTERESSADO(S): HANS WEBERLING SOARES - SE003839
DATA DA SESSÃO: 11/12/2019, às 14:00
PROCESSO 0600931-22.2018.6.25.0000
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0600931-22.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DIÓGENES BARRETO
PARTES DO PROCESSO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 ALESSANDRA SANTOS MAIA DEPUTADO ESTADUAL, ALESSANDRA
MAIA VASCONCELOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): JULIANO LOPES BARBOSA - SE6911
Advogado do(a) INTERESSADO(S): JULIANO LOPES BARBOSA - SE6911
DATA DA SESSÃO: 11/12/2019, às 14:00
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