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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 1115/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, DES. JOSÉ DOS ANJOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, XLIX, do Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar pública a Renúncia de Nomeação do candidato AQUILES CASTRO ARAÚJO, CPF 03020883342,
classificado em 10º (décimo) lugar na lista de candidatos negros, no Concurso Público do Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe, para o cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área administrativa, conforme consta no Edital de
Abertura nº 01/2015, publicado no DOU de 20/08/15 e sua retificação e de acordo com Edital de Homologação nº
6, de 12/02/2016, publicado no DOU de 16/02/2016, conforme Termo de Renúncia assinado e datado dia
08/02/2019.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE
Edital
EDITAL 992/2019 - ASPLAN-SGP
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, DES. JOSÉ DOS ANJOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 28, XLIX, do Regimento Interno;
Considerando, os itens 11.4, alíneas "e", "f" e "g" e 11.5 do Edital 01/2015 de Abertura de Inscrições para o
Concurso Público, publicado no DOU de 20/08/2015;
Considerando que a 28ª (vigésima oitava) vaga deve ser preenchida por candidato classificado na lista de negros;
Considerando a Portaria 1115/19 que tornou público o Termo de Renúncia do candidato Aquiles Castro Araújo,
classificado na 10ª (décima) posição na referida lista;
RESOLVE:
1. CONVOCAR os candidatos, Jéssica Silva Pires dos Santos e Thiago Andrade Costa, aprovados em concurso
público para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, que se encontram empatados na 11ª (décima
primeira) colocação na lista de negros, para no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do dia subsequente ao da
publicação deste Edital de Convocação para Desempate, apresentarem à Secretaria de Gestão de Pessoas deste
TRE a documentação requerida para a aplicação dos critérios de desempate, conforme Edital 01/2015 de Abertura
de Inscrições;
2. ESTABELECER que a contagem do tempo de serviço de que tratam os referidos itens será efetuada
considerando como data final o dia 20/08/2015, data da publicação do Edital de Abertura;
de 16/02/2016, conforme Termo de Renúncia assinado e datado dia 08/02/2019.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 1116/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0785899;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora MARIA IRENE COSTA SANTOS, requisitada, matrícula
309R474, da 9ª Zona Eleitoral, com sede em Itabaiana/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 25, 26 e 29/11/19, em substituição a
ANALBERGA LIMA DE FREITAS, em virtude de participação da titular no "Curso Direito Eleitoral Digital" e no "VII
Fórum de Gestão Estratégica", realizados na sede do TRE/SE e da impossibilidade de substituição pelo assistente
nos referidos dias, conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 25/11/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
PORTARIA 1117/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0787380;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora EDILEUZA RAMOS, requisitada, matrícula 309R468, da 11ª
Zona Eleitoral, com sede em Japaratuba/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função
comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 25 e 26/11/19, em substituição a DANIELA
VITÓRIA ARAGÃO SANTOS, em virtude de participação da titular no "Curso Direito Eleitoral Digital" na sede do
TRE/SE e da impossibilidade de substituição pela assistente nos referidos dias, conforme justificativa apresentada
no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 25/11/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
PORTARIA 1119/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o artigo 5º, § único, da Resolução TSE 23.539/2017, e o Formulário de Substituição SEI nº
0788594;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor MANOEL RICARDO CRUZ SOUZA, requisitado, matrícula
309R636, lotado na 13ª Zona Eleitoral, com sede em Laranjeiras/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições,
substituir a servidor SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS REIS, Responsável pelo Posto de Atendimento de
Riachuelo, município termo da referida Zona, FC-1, nos dias 29/11, 2 e 6/12/19, em virtude de participação do
titular no "VII Fórum de Gestão Estratégica", na "Missa de Congraçamento" e na Mostra de Talentos do TRE/SE MOSTRE-SE", nessa ordem.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 29/11/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
PORTARIA 1123/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0789080;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA, requisitado, matrícula
309R612, da 14ª Zona Eleitoral, com sede em Maruim/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no dia 29/11/19, em substituição a GUSTAVO
WEBSTER TEIXEIRA RODRIGUES DE MENEZES, em virtude da participação do titular no "VII Fórum de Gestão
Estratégica" na sede do TRE/SE e da impossibilidade de substituição pela assistente no referido dia, conforme
justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 29/11/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
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PORTARIA 1124/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0787965;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor GICELMO VIEIRA DE ARAGÃO, requisitado, matrícula
309R623, da 3ª Zona Eleitoral, com sede em Aquidabã/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 2 e 6/12/19, em substituição a
SANDRA MIRANDA CONCEIÇÃO LIMA, em virtude de participação da titular na "Missa de Congraçamento" e na
"Mostra de Talentos de Servidores - MOSTRE-SE", na sede do TRE/SE e da impossibilidade de substituição pela
assistente nos referidos dias, conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 2/12/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
PORTARIA 1125/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0788309 ;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora GENICLEIDE LEMOS BENTO, requisitada, matrícula 309R374,
da 28ª Zona Eleitoral, com sede em Canindé do São Francisco/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no dia 26/11/19, em substituição a
JAN HENRIQUE SANTOS FERRAZ, em virtude da participação do titular no "Curso Direito Eleitoral Digital" na
sede do TRE/SE e da impossibilidade de substituição pelo assistente no referido dia, conforme justificativa
apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 26/11/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
PORTARIA 1126/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0789469;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor AURISSON SILVA SANTANA, requisitado, matrícula 309R480,
da 8ª Zona Eleitoral, com sede em Gararu/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função
comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no período de 25 a 27/11/19, em substituição a
GUSTTAVO ALVES GOES, em virtude da participação do titular no "Curso Direito Eleitoral Digital" na sede do
TRE/SE, fruição de banco de horas e da impossibilidade de substituição pela assistente no referido período,
conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 25/11/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
PORTARIA 1127/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0788039 ;
RESOLVE:
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Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor RICARDO MENESES, requisitado, matrícula 309R595, da 21ª
Zona Eleitoral, com sede em São Cristóvão/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função
comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 2 e 6/12/19, em substituição a ANTONIO
SERGIO SANTOS DE ANDRADE, em virtude da participação do titular na "Missa de Congraçamento" e Mostra de
Talentos de Servidores - MOSTRE-SE" na sede do TRE/SE e da impossibilidade de substituição pela assistente
nos referidos dias, conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 2/12/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
PORTARIA 1128/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0790664;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora MÁRCIA ANDRADE DOS SANTOS LIMA, requisitada,
matrícula 309R604, da 22ª Zona Eleitoral, com sede em Simão Dias/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 25 e 26/11/19, em
substituição a ISABELLA MELO AGUIAR, em virtude da participação da titular no "Curso Direito Eleitoral Digital"
na sede do TRE/SE e da impossibilidade de substituição pelo assistente nos referidos dias, conforme justificativa
apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 25/11/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
PORTARIA 1131/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0789914 ;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora GISELE ALVES DOS SANTOS, requisitada, matrícula
309R300, da 23ª Zona Eleitoral, com sede em Tobias Barreto/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer
a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no dia 29/11/19, em substituição a LUCAS
OLIVEIRA FREIRE, em virtude de férias do titular e da impossibilidade de substituição pelo assistente no referido
dia, conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 29/11/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
PORTARIA 1133/2019, DE 5/12/19
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Norival Navas Neto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0785730;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora MIRELLA CORTES GAMBARDELLA, requisitada, matrícula
309R349, da 31ª Zona Eleitoral, com sede em Itaporanga D'Ajuda/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 2, 3 e 6/12/19, em
substituição a MARIA ISABEL DE MOURA SANTOS, em virtude da participação do titular na "Missa de
Congraçamento", utilização de Concessão de Procedimentos Médicos, participação na Mostra de Talentos de
Servidores - MOSTRE-SE" na sede do TRE/SE e da impossibilidade de substituição pelo assistente nos referidos
dias, conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 2/12/19.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
NORIVAL NAVAS NETO
DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
Atos da Secretaria Judiciária
Ato Ordinatório
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS 111-23.2016.6.25.0000 - (PROTOCOLO: 5.105/2016)
PROCEDÊNCIA: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
ASSUNTO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO) - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL - ANO 2015.
INTERESSADO(A): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: CRISTIANO MIRANDA PRADO - OAB: 5794/SE
ADVOGADO: MARCIO MACÊDO CONRADO - OAB: 3806/SE
INTERESSADO(A): WALTER SOARES FILHO
INTERESSADO(A): PEDRO MUNIZ BARRETO
INTERESSADO(A): EDUARDO ALVES DO AMORIM
INTERESSADO(A): ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
ATO ORDINATÓRIO:
Com fundamento nos arts. 79, § 1º e 97 do Regimento Interno do TRE-SE (Resolução nº 187/2016), a Secretaria
Judiciária INTIMA o(a) advogado(a) MARCIO MACÊDO CONRADO - OAB/SE nº 3806 para apresentar
procuração e/ou regularizar o vício de representação processual, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, vez que
não possui intrumento de mandato nos autos, para representar as seguintes partes: PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE); WALTER SOARES SOBRINHO; PEDRO
MUNIZ BARRETO; EDUARDO ALVES DO AMORIM; ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, embora tenha
apresentado defesa técnica coletiva em nome destas em peça juntada aos autos da PRESTIÇÃO DE CONTAS nº
111-23.2016.6.25.0000, protocolizada sob nº 3174/2019.
Aracaju (SE), em 05/12/2019.
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
16ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 33-73.2019.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - NOSSA SENHORA DAS DORES - 16ª ZONA ELEITORAL (NOSSA SENHORA DAS
DORES)
JUIZ ELEITORAL OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
INTERESSADO(A): MDB (ÓRGÃO MUNICIPAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - NOSSA SENHORA DAS
DORES/SE)
ADVOGADO: José Aristeu Santos Neto - OAB: 5111/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Ficam as partes acima descritas intimadas da decisão exarada nos autos do processo supra informado, publicada
através do DJE, conforme segue:
SENTENÇA
[….]

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
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Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, alínea "a" c/c art. 46, I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como contas PRESTADAS E APROVADAS do diretório municipal do partido suso, referentes ao
exercício financeiro de 2017.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/SE), ficando todos os interessados
intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, certificado nos autos, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores/SE, 04 de dezembro de 2019.
OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
Juíza Titular da 16ª 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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 32-88.2019.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - NOSSA SENHORA DAS DORES
JUIZ ELEITORAL OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
INTERESSADO(A): PSD (ÓRGÃO MUNICIPAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - NOSSA SENHORA DAS
DORES/SE)
ADVOGADO: Sérgio Gomes de Moraes - OAB: 9369/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Ficam as partes acima descritas intimadas da decisão exarada nos autos do processo supra informado, publicada
através do DJE, conforme segue:
SENTENÇA
[….]
Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, alínea "a" c/c art. 46, I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como contas PRESTADAS E APROVADAS do diretório municipal do partido suso, referentes ao
exercício financeiro de 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/SE), ficando todos os interessados
intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, certificado nos autos, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores/SE, 04 de dezembro de 2019.
OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
Juíza Titular da 16ª 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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 34-58.2019.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - NOSSA SENHORA DAS DORES - 16ª ZONA ELEITORAL (NOSSA SENHORA DAS
DORES)
JUIZ ELEITORAL OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
INTERESSADO(A): MDB (ÓRGÃO MUNICIPAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - NOSSA SENHORA DAS
DORES/SE)
ADVOGADO: José Aristeu Santos Neto - OAB: 5111/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Ficam as partes acima descritas intimadas da decisão exarada nos autos do processo supra informado, publicada
através do DJE, conforme segue:
SENTENÇA
[….]
Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, alínea "a" c/c art. 46, I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
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os efeitos, como contas PRESTADAS E APROVADAS do diretório municipal do partido suso, referentes ao
exercício financeiro de 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/SE), ficando todos os interessados
intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, certificado nos autos, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores/SE, 04 de dezembro de 2019.
OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
Juíza Titular da 16ª 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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 36-28.2019.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - NOSSA SENHORA DAS DORES - 16ª ZONA ELEITORAL (NOSSA SENHORA DAS
DORES)
JUIZ ELEITORAL OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
INTERESSADO(A): PSDB (ÓRGÃO MUNICIPAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - CUMBE/SE)
ADVOGADO: Cristiano Miranda Prado - OAB: 5794/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Ficam as partes acima descritas intimadas da decisão exarada nos autos do processo supra informado, publicada
através do DJE, conforme segue:
SENTENÇA
[….]
Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, alínea "a" c/c art. 46, I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como contas PRESTADAS E APROVADAS do diretório municipal do partido suso, referentes ao
exercício financeiro de 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/SE), ficando todos os interessados
intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, certificado nos autos, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores/SE, 04 de dezembro de 2019.
OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
Juíza Titular da 16ª 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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 37-13.2019.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - NOSSA SENHORA DAS DORES - 16ª ZONA ELEITORAL (NOSSA SENHORA DAS
DORES)
JUIZ ELEITORAL OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
INTERESSADO(A): PSD (ÓRGÃO MUNICIPAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - CUMBE/SE)
ADVOGADO: Sandy Alves do Nascimento - OAB: 10618/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Ficam as partes acima descritas intimadas da decisão exarada nos autos do processo supra informado, publicada
através do DJE, conforme segue:
SENTENÇA
[….]
Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, alínea "a" c/c art. 46, I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como contas PRESTADAS E APROVADAS do diretório municipal do partido suso, referentes ao
exercício financeiro de 2018.
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Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/SE), ficando todos os interessados
intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, certificado nos autos, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores/SE, 04 de dezembro de 2019.
OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
Juíza Titular da 16ª 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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 39-80.2019.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - NOSSA SENHORA DAS DORES - 16ª ZONA ELEITORAL (NOSSA SENHORA DAS
DORES)
JUIZ ELEITORAL OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
INTERESSADO(A): PSB (ÓRGÃO MUNICIPAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - FEIRA NOVA - SE)
ADVOGADO: Rogério Carvalho Raimundo - OAB: 4046/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Ficam as partes acima descritas intimadas da decisão exarada nos autos do processo supra informado, publicada
através do DJE, conforme segue:
SENTENÇA
[….]
Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, alínea "a" c/c art. 46, I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como contas PRESTADAS E APROVADAS do diretório municipal do partido suso, referentes ao
exercício financeiro de 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/SE), ficando todos os interessados
intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, certificado nos autos, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores/SE, 04 de dezembro de 2019.
OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
Juíza Titular da 16ª 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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 40-65.2019.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - NOSSA SENHORA DAS DORES - 16ª ZONA ELEITORAL (NOSSA SENHORA DAS
DORES)
JUIZ ELEITORAL OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
INTERESSADO(A): MDB (ÓRGÃO MUNICIPAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - CUMBE/SE)
ADVOGADO: Sandy Alves do Nascimento - OAB: 10618/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Ficam as partes acima descritas intimadas da decisão exarada nos autos do processo supra informado, publicada
através do DJE, conforme segue:
SENTENÇA
[….]
Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, alínea "a" c/c art. 46, I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como contas PRESTADAS E APROVADAS do diretório municipal do partido suso, referentes ao
exercício financeiro de 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/SE), ficando todos os interessados
intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
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Com o trânsito em julgado, certificado nos autos, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores/SE, 04 de dezembro de 2019.
OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
Juíza Titular da 16ª 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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 41-50.2019.6.25.0016
ORIGEM: SERGIPE - NOSSA SENHORA DAS DORES - 16ª ZONA ELEITORAL (NOSSA SENHORA DAS
DORES)
JUIZ ELEITORAL OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
INTERESSADO(A): PPS (ÓRGÃO MUNICIPAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - NOSSA SENHORA DAS
DORES/SE)
ADVOGADO: Antônio Fernando Pinheiro Noronha Júnior - OAB: 3506/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Ficam as partes acima descritas intimadas da decisão exarada nos autos do processo supra informado, publicada
através do DJE, conforme segue:
SENTENÇA
[….]
Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, alínea "a" c/c art. 46, I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017,
DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como contas PRESTADAS E APROVADAS do diretório municipal do partido suso, referentes ao
exercício financeiro de 2018.
Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/SE), ficando todos os interessados
intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, certificado nos autos, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Nossa Senhora das Dores/SE, 04 de dezembro de 2019.
OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
Juíza Titular da 16ª 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).
Despacho
INQUÉRITO POLICIAL 0749/2016 SADP/ZONA 661/2017
DESPACHO
R. Hoje,
Acolho as razões apresentadas às fls., 168/169 pelo titular da ação penal pública, o Ministério Público Eleitoral,
para determinar o ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial, ressalvando-se a possibilidade de
desarquivamento nas hipóteses permitidas por lei e pela jurisprudência, na forma do art. 18 do Código de
Processo Penal e da Súmula 524 do STF.
Oficie-se a Polícia Federal (Superintendência Regional no Sergipe), para fins de conhecimento e controle, acerca
da prolação deste despacho.
Cientifique-se o MPE.
P.R.I.
Após, arquive-se.
Nossa Senhora das Dores/SE, 04 de dezembro de 2019.
OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA
Juíza Titular da 16ª 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).
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18ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 064/2019
De Ordem do Exm. Dr. HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA Juiz Eleitoral, na 18ª Zona Eleitoral/SE, no uso de suas
atribuições, e nos termos da Portaria nº 01/2017 – 18ª ZE/SE, FAZ SABER, a todos quanto o presente EDITAL
virem ou dele conhecimento tiverem, que foi INDEFERIDO o Requerimento Eleitoral do Lote: 019/2019 de
TRANSFERÊNCIA dos eleitores(as) contido na relação afixada no mural do Cartório Eleitoral da 18ª Zona.
Inscrição nº 0039.1626.2100 - ANTONIO DOS SANTOS
Inscrição nº 0263.6898.2160 - RAIANE FRANCISCA DA SILVA S. ROMANIN
Inscrição nº 0272.9263.2100 - JOSE WILLYAN MARTINS DE OLIVEIRA
Inscrição nº 0248.5874.2194 - RAFAEL GUIMARÃES
Inscrição nº 0229.9644.2135 - JUCIMARA PEREIRA LEITE
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa, no futuro alegar ignorância, de
ordem do MM. Juiz desta 18ª Zona Eleitoral afixei o presente edital no local de costume do Cartório da aludida
Zona, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste, para quaisquer manifestações,
consoante preceitua os artigos 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE nº 21.538/03 (Código Eleitoral, artigo 45,
§6º). CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Porto da Folha do Estado de Sergipe, aos vinte e nove dias
do mês de Novembro do ano de dois mil e dezenove
Romário Gomes Santos
Chefe de Cartório – 18ª Zona
EDITAL 066/2019
O Doutor HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA, Juiz Eleitoral Titular da 18ª Zona Eleitoral do Estado de Sergipe, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram DEFERIDOS por
este Juízo Eleitoral 36 (Trinta e Seis) 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) ALZEANE SANTOS COSTA e
terminando por WILANE LOURRENE SANTOS NASCIMENTO. PORTO DA FOLHA, começando pelo(a) eleitor(a)
ANFRISIO BASILIO DOS SANTOS JUNIOR e terminando por VINICIUS DE SÁ VALENÇA. 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 04 de
Dezembro de 2019. Eu, Romário Gomes Santos, Chefe do Cartório da 18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz Eleitoral – 18ª Zona
19ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600008-02.2019.6.25.0019
OBJETO: Prestação de Contas de Candidato – Eleição Suplementar de São Francisco.
INTERESSADOS:ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO CNPJ 35.437.188/0001- 14
ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 292.979.235-34
ADVOGADOS: JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES – OAB/SE nº 3131
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento na Portaria 1118/2019 – 19ªZE/SE e Res.-TSE 23.463/2015, o Cartório da 19ª Zona Eleitoral de
Sergipe INTIMA o(a) candidato(a) ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO, CNPJ 35.437.188/0001-14, através de
seu representante legal, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar-se
acerca das
irregularidades/impropriedades constatadas no relatório técnico de exame das contas da candidata.
A esse respeito, o supracitado relatório foi anexado no Processo Judicial Eletrônico-PJE.
Propriá/SE, 05/12/2019.
Josefa Lourenço dos Santos
Chefe de Cartório
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23ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 050/2019 - LOTE 042/2019OPERAÇÃO DE R.A.E.
De ordem da Exma, Juiza Eleitoral Ana Maria Andrade Freiman Barrozo no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento e notícia tiverem e a quem interessar
possa ou queira impugnar, no prazo de 10 dias, de acordo com os arts. 42, 52 e 55 do Código Eleitoral vigente, as
operações de Revisão, Transferência, Alistamento e Segunda Via dos títulos eleitorais da relação anexa.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, e para que no futuro não se possa alegar ignorância,
MANDOU expedir o presente com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume. Dado e
passado nesta Cidade de Tobias Barreto, Estado de Sergipe, ao(s) quatro (04) dia(s) do mês de dezembro de
2019. Eu, ________,Vinícius Tavares Fagundes Ferreira, chefe de Cartório Substituto, preparei e conferi o
presente edital, que é subscrito por mim.
VINÍCIUS TAVARES FAGUNDES FERREIRA
Chefe de Cartório substituto
26ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 97-53.2019.6.25.0026
ORIGEM: SERGIPE - MALHADOR - 26ª ZONA ELEITORAL (RIBEIRÓPOLIS)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, Diretório Municipal - Malhador/SE
INTERESSADO(A): VALTER RUBENS GONCALVES DE LIMA, Presidente Municipal - Período Eleitoral 2018
INTERESSADO(A): ROSALIA DOS SANTOS REIS, Tesoureiro Municipal - Período Eleitoral 2018
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Prestação de Contas nº 97-53.2019.6.25.0026
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de procedimento de omissão na prestação de contas do órgão municipal do Partido dos Trabalhadores
em Malhador/SE, relativa às Eleições 2018.
Ultrapassado o prazo legal para apresentação espontânea das contas (art. 52, Resolução TSE n° 23.553/2017), o
Cartório Eleitoral citou pessoalmente os representantes do partido político para que suprissem a omissão no prazo
de 03 (três) dias, permanecendo a omissão (fl.06v.).
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), verifica-se a existência de transferência
interbancária, a qual foi parcialmente utilizada para pagamento de tarifa de manutenção de conta (fl.07).
Não consta informação sobre a existência de recebimento do Fundo Partidário pela agremiação local, conforme se
infere da informação eletrônica emitida pelo SPCE (fl. 08).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 09).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do Partido dos Trabalhadores - PT em Malhador/SE, referentes às
Eleições 2018.
Vencido o prazo ordinário sem a espontânea apresentação das contas (art. 52, Resolução TSE n° 23.553/2017),
assim como o prazo estendido de 03 (três) dias decorrente de esforço ultimado por iniciativa da própria Justiça
Eleitoral, o Diretório Municipal bem como os ocupantes do cargo de presidente e de tesoureiro durante o período
eleitoral 2018 quedaram-se inertes, restando apenas reconhecer o estado de inadimplência do partido em
questão.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 77, IV, da Resolução 23.553/2017, não havendo elementos mínimos
para a análise das contas, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORESPT em MALHADOR/SE relativas às ELEIÇÕES GERAIS 2018.
DETERMINO a suspensão do repasse de contas do fundo partidário até a regularização das contas, nos termos
do artigo 83, II, da Resolução do TSE 23.553/2017.
Quanto à sanção prevista no art. 83, II, da Resolução do TSE 23.553/2017 (suspensão do registro ou da anotação
do órgão partidário municipal), destaco que o Supremo Tribunal Federal publicou, recentemente, decisão
monocrática proferida em medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.032 /DF, com o seguinte
teor:
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"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do
RISTF; art. 10,§3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47,
caput e § 2º, da Res./TSE23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da
Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após
decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do
art. 28 da Lei 9.096/1995. (...)" (Relator: Ministro Gilmar Mendes. Decisão de 16/05/2019. DJE nº 104, divulgado
em 17/05/2019).
Portanto, considerando a decisão em destaque, deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário municipal. Porém, na hipótese da cassação/revogação da referida medida cautelar e sendo
ainda oportuno, deverá o Cartório Eleitoral providenciar a anotação da suspensão do órgão inadimplente junto ao
setor competente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), como consequência da presente decisão
judicial.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se a decisão aos diretórios estadual e nacional do Partido, nos endereços
eletrônicos disponíveis no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), para que promovam a
imediata suspensão ao órgão partidário municipal inadimplente do repasse ou da distribuição de recursos do
Fundo Partidário pelo tempo em que perdurar a omissão. Caso não seja confirmado o recebimento da mensagem
eletrônica, confeccionar ofício de comunicação, com Aviso de Recebimento (AR).
Proceda-se, também, ao registro pertinente no Sistema de Informação de Contas (SICO), conforme preceitua o
art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012.
Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos de maneira diferenciada para que, caso revogada a
liminar ou julgado improcedente o pedido veiculado na ADIN n.º 6.032, fique facilitado o acesso ao processo para
cumprimento da presente decisão, junto ao setor competente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no tocante
ao registro da suspensão do órgão municipal inadimplente, caso não seja apresentado pedido de regularização
das contas não prestadas.
Chegando a este Juízo informações sobre recebimento de cotas enquanto permanecer a inadimplência, notifiquese o partido a providenciar o recolhimento integral ao erário dos valores referentes ao Fundo Partidário, no prazo
de lei.
Intime-se. Publique-se. Registre-se.
Ribeirópolis/SE,05 de dezembro de 2019
PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO
Juiz Eleitoral Substituto
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 99-23.2019.6.25.0026
ORIGEM: SERGIPE - MALHADOR - 26ª ZONA ELEITORAL (RIBEIRÓPOLIS)
EXMO. SR. PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO
INTERESSADO(A): DEMOCRATAS, Diretório Municipal Malhador/SE (órgão inativo)
INTERESSADO(A): GIVALDO ALVES DA INVENÇÃO, Presidente Municipal - exercício financeiro 2016
INTERESSADO(A): MARILIA ANDRADE DE MELO, Tesoureiro Municipal - exercício financeiro 2016
ADVOGADO: Antônio Carlos de Oliveira Bezerra - OAB: 1637/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Requerimento
DESPACHO/DECISÃO:
Petição n° 99-23.2019.6.25.0026
DESPACHO
Trata-se de petição de regularização de contas referente ao Exercício Financeiro 2016 do Democratas em
Malhador/SE.
Conforme certidões de fls. 05 e 06 e Informação de fl. 07, o Diretório Municipal do Partido encontra-se com
anotação não vigente, cabendo, pela atual legislação, ao Diretório Estadual do Partido a apresentação das contas,
conforme art. 59 da Resolução TSE n° 23.546/2017:
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;
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Entretanto, em que pese a petição de regularização ter sido apresentada em nome do Diretório Municipal inativo, a
mesma possui como signatários o Presidente e o Tesoureiro atuantes durante o exercício financeiro de 2016,
devidamente responsáveis pelas contas durante seu período de atuação, razão pela qual considero-a válida,
sendo necessário, entretanto, oportunizar ao Diretório Estadual do Democratas em Sergipe prazo para ratificar a
prestação de contas apresentada ou, querendo, apresentar novos documentos/petição de regularização de contas.
No sentido de serem o presidente e tesoureiro à época devidamente interessados no Processo de Prestação de
Contas, assim prevê a Resolução TSE n° 23.546/2017:
Art. 59. (¿)
§ 1º O requerimento de regularização:
(...)
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;
(...)
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser
notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
Art. 44. (...)
§ 1º Para fins do disposto no caput, consideram-se responsáveis pelas contas prestadas, solidariamente com o
órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem
como aqueles que os tenham efetivamente substituído no exercício da prestação de contas.
Desta forma, deverá o Cartório Eleitoral expedir notificação, via carta com Aviso de Recebimento, concedendo ao
Diretório Estadual do Democratas em Sergipe o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo, ratificar a petição
apresentada ou apresentar nova petição de regularização (sempre devidamente representado por advogado) sob
pena de revelia, a qual aplico por analogia ao art. 344 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Ainda, conforme o art. 345, parágrafo único do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir a qualquer tempo,
recebendo o processo no estado em que se encontrar, desde que devidamente representado por advogado.
Transcorrido o prazo, o Cartório Eleitoral deverá certificar nos autos o cumprimento ou não da determinação por
parte do Diretório Estadual, volvendo-me conclusos caso haja manifestação.
Caso não haja manifestação por parte da agremiação partidária estadual, procede-se à análise da petição de
regularização de contas nos termos do art. 45 da Resolução TSE n° 23.546/2017, com a devida publicação de
Edital, juntada de documentos e expedição de diligências, estas se necessário. Manifestação do MPE, no prazo de
05 dias e, após, conclusos para decisão.
Ribeirópolis/SE, 05 de dezembro de 2019.
Paulo Henrique Vaz Fidalgo
Juiz Eleitoral Substituto
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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 100-08.2019.6.25.0026
ORIGEM: SERGIPE - MALHADOR - 26ª ZONA ELEITORAL (RIBEIRÓPOLIS)
EXMO. SR. PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO
INTERESSADO(A): DEMOCRATAS, Diretório Municipal Malhador/SE (órgão inativo)
INTERESSADO(A): GIVALDO ALVES DA INVENÇÃO, Presidente Municipal - exercício financeiro 2015
INTERESSADO(A): MARILIA ANDRADE DE MELO, Tesoureiro Municipal - exercício financeiro 2015
ADVOGADO: Antônio Carlos de Oliveira Bezerra - OAB: 1637/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Prestação de Contas n° 100-08.2019.6.25.0026
DESPACHO
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação referente ao Exercício Financeiro de 2015 do Democratas
em Malhador/SE.
Conforme certidão de fl. 05 e Informação de fl. 06, o Diretório Municipal do Partido encontra-se com anotação não
vigente, cabendo, pela legislação vigente, ao Diretório Estadual do Partido a apresentação das contas, conforme
art. 28 da Resolução TSE n° 23.546/2017:
Art. 28 (¿)
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a obrigação de
apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente
superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo
com o período de atuação.
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Entretanto, em que pese a Declaração de Ausência de Movimentação ter sido apresentada em nome do Diretório
Municipal inativo, a mesma possui como signatários o Presidente e o Tesoureiro atuantes durante o exercício
financeiro de 2015, devidamente responsáveis pelas contas durante seu período de atuação, razão pela qual
considero-a válida, sendo necessário, entretanto, oportunizar ao Diretório Estadual do Democratas em Sergipe
prazo para ratificar a prestação de contas apresentada ou, querendo, apresentar novos documentos/prestação de
contas.
No sentido de serem o presidente e tesoureiro à época devidamente interessados no Processo de Prestação de
Contas, assim prevê a Resolução TSE n° 23.546/2017:
Art. 31. A prestação de contas recebida deve:
I - ser autuada na respectiva classe processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da
prestação de contas;
Art. 44. Verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão partidário ou dos
responsáveis, o juiz ou relator, suspenderá o processo e marcará prazo razoável para ser sanado o defeito.
§ 1º Para fins do disposto no caput, consideram-se responsáveis pelas contas prestadas, solidariamente com o
órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem
como aqueles que os tenham efetivamente substituído no exercício da prestação de contas.
Desta forma, deverá o Cartório Eleitoral expedir notificação, via carta com Aviso de Recebimento, concedendo ao
Diretório Estadual do Democratas em Sergipe o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo, ratificar a declaração de
ausência de movimentação financeira apresentada ou apresentar nova prestação de contas (sempre devidamente
representado por advogado) sob pena de revelia, a qual aplico por analogia ao art. 344 do Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015).
Ainda, conforme o art. 345, parágrafo único do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir a qualquer tempo,
recebendo o processo no estado em que se encontrar, desde que devidamente representado por advogado.
Transcorrido o prazo, o Cartório Eleitoral deverá certificar nos autos o cumprimento ou não da determinação por
parte do Diretório Estadual, volvendo-me conclusos caso haja manifestação.
Caso não haja manifestação por parte da agremiação partidária estadual, procede-se à análise da Prestação de
Contas nos termos do art. 45 da Resolução TSE n° 23.546/2017, com a devida publicação de Edital, juntada de
documentos e expedição de diligências, estas se necessário. Manifestação do MPE, no prazo de 05 dias e, após,
conclusos para decisão.
Ribeirópolis/SE, 05 de dezembro de 2019.
Paulo Henrique Vaz Fidalgo
Juiz Eleitoral Substituto
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).
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 93-16.2019.6.25.0026
ORIGEM: MALHADOR-SE (26ª ZONA ELEITORAL - RIBEIRÓPOLIS)
INTERESSADO(A): PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN, Órgão Municipal
INTERESSADO(A): GILMARIO SOARES BEZERRA, Presidente Municipal - Exercício Financeiro 2017
INTERESSADO(A): IVANIR MENDES DOS SANTOS, Tesoureiro Municipal - Exercício 2017
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2017
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do MM. Juiz Eleitoral dê-se vistas aos interessados, pelo prazo de 03 (três) dias, mediante publicação
no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SE, para se manifestarem sobre as informações juntadas ao processo e
sobre o parecer do Ministério Público, o qual se manifesta pela prolação de decisão para julgar as contas do
Partido da Mobilização Nacional - PMN em Malhador/SE referentes ao Exercício Financeiro 2017 como não
prestadas, com as consequências previstas em lei.
Ribeirópolis/SE, 04 de dezembro de 2019.
Fernando de Souza Lima
Chefe de Cartório
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29ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 247-30.2016.6.25.0029
Embargante: Diogo Menezes Machado
Advogados: Bel. Walla Viana Fontes – OAB 8.375/SE
Bel. Danilo Matos Cavalcante de Souza – OAB 737-A/SE
Embargado: Ministério Público Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Embargante, com fulcro nos arts. 1.022 a 1.026, do NCPC c/c
o art. 275, do Código Eleitoral, tendo requerido a concessão de efeitos modificativos, uma vez que alega, em
síntese, a existência de omissões e obscuridade na sentença prolatada, em 31/10/2019 (págs. 459/475-v).
Sustenta, o Embargante, que este Julgador deixou de especificar, ao menos com a profundidade almejada pelo
Recorrente, qual teria sido a conduta do Investigado, bem como faltou “expor fundamentos de conclusão acerca
da finalidade eleitoral da conduta em foco, seja para dizer-lhe objetivamente considerada ou apontar-lhe elemento
específico”.
De acordo com o entendimento do Embargante, este Juiz Eleitoral também incidiu em omissão ao deixar de
reconhecer a necessidade de formação do litisconsórcio, no polo processual passivo, abarcando, então, o
candidato eleitoral beneficiado e os agentes públicos envolvidos nos fatos.
Diante disso, ingressou, o Embargante, com os presentes Empachos, visando ao acolhimento, com o
reconhecimento das omissões apontadas, e, consequentemente, a sanação dos aludidos vícios, conferindo-lhes
os efeitos modificativos, de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados pela Presentante do Ministério
Público Eleitoral.
O Parquet Eleitoral, por sua vez, apresentou as Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de
Declaração, não tendo vislumbrado a ocorrência de omissão no decisum, não havendo que se falar, também, na
necessidade de formação do litisconsórcio, porquanto o Recorrente sequer indicou quem deveria integrar o polo
processual passivo, assim como a Presentante do Ministério Público também não imputou a responsabilidade a
outra pessoa que não o próprio Investigado (págs. 495/496-v).
Eis o que importa relatar. DECIDO.
Impende salientar, inicialmente, que os Embargos Aclaratórios são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a saber, ipsis litteris:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É entendimento pacífico desta Corte que os embargos
declaratórios são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais. (ERESP 159317/DF, CE, Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 26.04.1999). 2. Ainda que rejeitados, os embargos de declaração tempestivamente apresentados
interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes: REsp 653.348/MG, 2ª T., Min. Castro
Meira, DJ de 07.11.2005; REsp 643.612/MG, 2ª T., Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 26.09.2005, REsp
478.459/RS, 1ª T., Min. José Delgado, DJ de 31.03.2003. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ,
REsp nº 762384/SP, 1ª Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 19.12.2005) (destaques inexistentes no
original).
Assim sendo, por ser cabível o recurso em tela e, por terem sido apresentados, tempestivamente, recebo os
presentes Embargos.
Cumpre, doravante, enfrentar a matéria veiculada no recurso em foco.
Na espécie, constata-se que o Embargante requereu a reconsideração da decisão proferida, em 08/11/2019,
visando a sua modificação, eis que de efeitos infringentes.
Ao analisar mencionado efeito, o saudoso doutrinador José Carlos Barbosa Moreira o aborda da seguinte forma,
ad litteram:
“se o órgão julgador saltara por sobre alguma preliminar - já relativa à admissibilidade de recurso, já concernente a
qualquer circunstância que impedira o ingresso no meritum causae, ou mesmo a aspecto deste (prescrição ou
decadência) - e, apreciando-a nos embargos de declaração, vem a acolhê-la, necessariamente cai a decisão
1
sobre a restante matéria, a cujo exame obstaria o acolhimento da preliminar" .
1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense,
2002, n. 308, p. 553.
Com efeito, impende ressaltar que o recurso de Embargos de Declaração não possui o condão de viabilizar a
reanálise da sentença. Apenas, na hipótese de haver contradição, omissão, obscuridade ou mesmo erro material é
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que se revela lícito ao Órgão Julgador atribuir efeitos infringentes aos Aclaratórios, quando, para sanar o vício
detectado, tenha que alterar o conteúdo da decisão embargada.
Nesse sentido, assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.
DESCABIMENTO. Consoante o disposto no art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual obscuridade, omissão ou contradição, não merecendo
acolhida sua utilização com a finalidade de rejulgamento da lide. Embargos rejeitados.” (STJ, EDAGA 255345/SP,
3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJU 06/05/2002).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos declaratórios não se prestam para veicular
ataque a suposto erro de direito, muito menos ao rejulgamento da causa. Inexistência, no acórdão embargado, de
qualquer obscuridade, omissão ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EARESP 86124/SP, 2a
Seção, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 03/11/1998).
O que mais chama à atenção nos Empachos apresentados é a suposta omissão deste Julgador, que teria deixado
de indicar, claramente, a conduta do Investigado, omitindo, ainda, a exposição dos fundamentos de conclusão
acerca da finalidade eleitoral da conduta em foco, seja para dizer-lhe objetivamente considerada ou apontar-lhe
elemento específico.
Ora, como já explanado pela Presentante do Ministério Público Eleitoral, não assiste razão ao Embargante, visto
que a Sentença apresenta-se bastante elucidativa, apontando as intervenções realizadas pelo Investigado, na
condição de Prefeito do Município de Carira – SE e candidato à reeleição, no pleito do ano de 2016.
As testemunhas destacaram o empenho do Investigado, no processo de habilitação dos empresários interessados
em instalar a fábrica da Indústria e Comércio de Placas e Derivados de Borrachas de Sergipe Ltda., havendo
notícias de gestões feitas pelo Investigado junto ao Governo do Estado de Sergipe e à própria CODISE,
objetivando afastar os embaraços burocráticos que pudessem emperrar a aprovação do projeto de instalação
dessa unidade fabril, no Município de Carira – SE.
Oportuno, destacar, mais uma vez, a fala do Sr. Genivaldo, sócio-proprietário da empresa em questão, ao ser
entrevistado na Rádio Educadora de Frei Paulo – SE, estando o áudio inserido nos presentes autos processuais,
in verbis:
Nós temos o apoio da Administração Municipal naquilo que lhes cabe. Eles estão nos atendendo de forma
bastante solícita, onde eu aproveito o momento para agradecer, bem como também o apoio, na fase institucional
do Deputado Luiz Metidieri, ele vem nos acompanhando e ele está bastante empenhado no projeto, juntamente
com a CODISE.
Ao ser ouvido em Juízo, o Sr. Júlio César Vasconcelos, radialista que entrevistou o Sr. Genivaldo, sócioproprietário da empresa que procurava se instalar no Município de Carira – SE, foi enfático ao dizer que o Sr. Abel,
que se intitulava Assessor do Investigado, colocou um veículo à sua disposição para o deslocamento a cidade de
Aracaju – SE, dando a entender que o Investigado tinha um bom relacionamento com o Governo Estadual,
contando com o apoio do Governador, no pleito eleitoral que se avizinhava, verbo ad verbum:
Foi feita uma entrevista sobre a Fábrica. Eu fui convidado, como estava para ser inaugurada uma Fábrica de
borracha. Foi disponibilizado o transporte para a realização da entrevista com o Sr. Genivaldo, que confirmou o
interesse de abrir a Fábrica. Olha, eu não sei quem disponibilizou o carro, mas o Abel Cavalcante me procurou e
disse que o carro estava à disposição, para o deslocamento a Aracaju. O Diogo era apoiado pelo Governador
Jackson Barreto. As informações que tivemos conhecimento diziam que funcionários do Município estavam
fazendo as inscrições. O boato era de que a Fábrica não existia, que não era verdadeira. Ao procurar saber, o Sr.
Genivaldo disse que a Fabrica viria. Eu particularmente,não gostei, porque me senti usado, porque não apareceu
até hoje. Não acho que o Abel não era amigo do Sr. Genivaldo. O Abel trabalhava com o Diogo, dirigindo para ele.
O Geofrâncio era do grupo político de Diogo. Na época, o Abel era comissionado do Município de Carira,
trabalhando como motorista. Questionei o Abel sobre a não abertura da Fábrica, ele me pedia para eu ligar para
o Sr. Genivaldo. O Abel não chegou a justificar o motivo da não abertura da Fábrica, mas ele estava confiante.
(Grifos inexistentes no original)
Por sua vez, demonstrado ficou o efetivo envolvimento do Sr. Abel Alves Cavalcante no processo de instalação da
fábrica, recrutando as jovens Naiara Silva Pereira e Luciana Souza Oliveira, para distribuir e receber as inscrições
de candidatos às vagas de emprego, realizando, inclusive, o pagamento de diária, fazendo, ainda, a entrega dos
formulários utilizados nas inscrições e dando o suporte aos sócios-proprietários. Ao ser ouvido em Juízo, o Sr.
Abel Alves Cavalcante prestou as seguintes informações, ad litteram:
Eu era Motorista e Assessor. Eu fazia de tudo. Eu estava na Prefeitura e o pessoal pediram (sic) ajuda e eu fui dar
uma força a eles, para ver se gerava emprego na cidade. (…) A gente tem de dar uma força para ver se alguém
fica empregado. O Sr. Serginaldo entregou as fichas. Eu que convidei Luciana e Camila. Eu mesmo prontifiquei de
procurar as meninas. Teve um dia que encontrei eles em Itabaiana – SE. Não estou lembrado de entregar pacote,
não. Eu procurei as meninas e entreguei os formulários a cada uma. Trabalhei na Câmara de Vereadores. Não
estou lembrado de o Sr. Serginaldo tivesse me entregue as chaves. Não pedi a ninguém para divulgar. Se alguém
divulgou em alguma rádio, foi porque quis. Eu pedi para as meninas fazerem as fichas do pessoal. Eu trabalhava
no Gabinete do Prefeito. Eu tive contato com o Sr. Serginaldo, na Prefeitura, e fui levar ele à Fábrica. Ele foi
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procurar o Prefeito, mas no momento ele não estava. Na Prefeitura, acho que o Sr. Genivaldo não apareceu. Eu
levei a Luciana para ela entregar as fichas de inscrição. Eu não me lembro de ter prometido pagar nada a ela. Eu
não prometi nada. Eu chamei Luciana e Camila, da mesma forma. Eu participei ao Prefeito, mas ele não quis
saber. Eu acho que por eu ter dado essa atenção, o pessoal da Fábrica ficou fazendo contato comigo. Eu acho
que o Sr. Geofrâncio não estava exercendo nenhuma função na Prefeitura, à época. Eu não estou lembrando o
que tinha no formulário. O Sr. Serginaldo fazia contato comigo.
Além disso, aflora dos autos que o Sr. Geofrâncio Reis era um expressivo cabo eleitoral do Investigado, em sua
busca pela conquista da reeleição ao cargo eletivo de Prefeito do Município de Carira – SE, atuando no Governo
do Estado de Sergipe, tendo sido constatada a existência de anotação do endereço eletrônico e do telefone da
supracitada pessoa, na cópia do protocolo de licença emitido pela ADEMA.
Portanto, a conduta do Investigado está consubstanciada em sua efetiva participação na trama de simulação da
abertura da unidade fabril, às vésperas do pleito eleitoral de 2016, em que o Investigado era candidato à reeleição
ao cargo majoritário de Prefeito do Município de Carira – SE.
Esperar que o Investigado, então na condição de candidato ao cargo majoritário, ficasse à frente do projeto de
instalação da unidade fabril, adotando, pessoalmente, as providências necessárias à concretização do intento, não
se mostra razoável, uma vez que tal conduta soaria como uma afronta às autoridades constituídas e, ao mesmo
tempo, uma demonstração de desrespeito às instituições democráticas, em especial, à Justiça Eleitoral.
No que diz respeito à necessidade de formação de litisconsórcio no polo processual passivo, com a inserção de
agentes públicos envolvidos nos fatos, não procede a alegação do Investigado, considerando que inexiste tal
obrigatoriedade genérica. A propósito, a jurisprudência pátria abraça o entendimento de que inexiste essa
obrigatoriedade, sobretudo, quando o agente pratica a conduta vedada ou o ato abusivo na condição de mero
mandatário do beneficiário que integra a demanda. E esse é o caso concreto, em que se tem o Sr. Abel Alves
Cavalcante, na qualidade de Assessor e Motorista do Investigado, como o próprio Assessor se intitula, atuando,
freneticamente, na busca pela viabilização do projeto idealizado, contratando pessoas, serviços etc, como uma
espécie de faz tudo, como ele próprio afirmou, em Juízo.
Evidentemente, não é crível que o Sr. Abel Alves Cavalcante, exercendo cargo comissionado, intitulando-se
Motorista e Assessor do Prefeito de Carira - SE, fosse atuar de forma tão independente, sem dar qualquer
satisfação de seus atos ao Chefe imediato.
Nesse sentido, relevante reproduzir ementas de julgados que consolidam tal posicionamento jurisprudencial, verbo
ad verbum:
“[...]Representação por conduta vedada. 5. Em relação à Rp nº 412-26, o acórdão regional entendeu configurada a
conduta vedada do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997, relativa ao uso promocional de distribuição gratuita de bens e
serviços de caráter social, pelo prefeito à época dos fatos. No entanto, a representação foi ajuizada apenas contra
os candidatos beneficiados.6. De acordo com o entendimento deste Tribunal, aplicável às Eleições 2016, nas
ações que versem sobre condutas vedadas, há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público tido como
responsável pela prática das condutas e os beneficiários dos atos praticados.[...] 9. É dispensável a formação do
litisconsórcio passivo necessário quando o agente pratica a conduta vedada ou o ato abusivo na condição de mero
mandatário do beneficiário que integra a demanda. Precedentes. Portanto, desnecessária a inclusão do
funcionário da prefeitura responsável pela entrega dos lotes no polo passivo da presente ação. [...]” (Ac. de
30.5.2019 no REspe nº 42270, rel. Min. Luís Roberto Barroso.), (Grifos inexistentes no original).
“Eleições 2016. Recursos especiais eleitorais com agravo. Direito eleitoral. Prefeito e vice-prefeito eleitos. Prática
de conduta vedada e abuso do poder político. Preliminares rejeitadas. Parcial provimento. Cassação mantida.
Ações cautelares prejudicadas. Novas eleições. Hipótese 1. Agravos nos próprios autos contra decisão que
inadmitiu recursos especiais eleitorais que têm por objeto acórdão do TRE-RJ que determinou a cassação dos
diplomas dos candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Paraty/RJ no pleito de
2016, em razão da prática de condutas vedadas previstas no art. 73, IV, V e § 10, da Lei nº 9.504/1997 e de abuso
do poder político. Ações cautelares nas quais foram deferidas liminares pelo relator originário para conferir efeito
suspensivo aos recursos, mantendo os recorrentes nos cargos. Agravo interno contra decisão que deferiu a liminar
[...] 8. Desnecessária a formação de litisconsórcio entre candidato beneficiário e eventual agente executor da
conduta vedada quando este atua na qualidade de simples mandatário. Precedentes [...]".(Ac. de 23.4.2019 no AI
nº 28353, rel. Min. Luís Roberto Barroso.), (Grifos inexistentes no original).
“Recurso especial. Eleições 2016. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder político. Conduta
vedada. Prefeito. Vice-prefeito. [...] 2. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é dispensável
a formação do litisconsórcio passivo necessário quando o agente pratica a conduta vedada ou o ato abusivo na
condição de mero mandatário do beneficiário que integra a demanda. [...]”(Ac. de 19.3.2019 no REspe nº 32372,
rel. Min. Admar Gonzaga.), (Grifos inexistentes no original).
Outrossim, como se sabe, os Embargos têm finalidade bem definida no art. 1.022 e incisos do CPC e no ar. 275,
do Código Eleitoral, isto é, não possuem caráter substitutivo do decisum, mas tão somente integrativo ou
aclaratório do julgado.
POSTO ISSO, conheço dos Embargos de Declaração apresentados pelo Investigado, porquanto tempestivos, e,
no mérito, nego-lhes provimento, visto inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser
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sanado.Deixo de condenar o Embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, ora aplicado de forma
subsidiária, por não vislumbrar interesse protelatório na oposição dos presentes Embargos. Além disso, ressaltese que a apresentação dos Aclaratórios não causou prejuízos ao andamento da causa.
Em face do efeito obstativo dos presentes Embargos Aclaratórios, mais uma vez, renovo o prazo recursal para
ambas as Partes.
Publique-se. Registre-se, Intimem-se.
Carira - SE, 05 de Dezembro de 2019.
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
PROCESSO 0600338-56.2019.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
EDITAL 34/2019
Em cumprimento ao disposto no art. 31, §1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, a Secretaria Judiciária do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a
quem interessar possa, que o INTERESSADO(S): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (DIRETÓRIO
REGIONAL/SE) apresentou prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro do ano de 2018, tendo o
processo sido autuado nesta Corte como PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600338-56.2019.6.25.0000.
Informamos, ainda, que a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial apresentados pela
referida agremiação partidária encontra-se disponível para consulta no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe,
no
endereço
eletrônico
http://www.tre-se.jus.br/partidos/contas-partidarias/balanco-patrimonial.
Cientificamos, ainda, que nos termos do §2º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os autos eletrônicos
do processo em referência permanecerão disponíveis pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer
interessado poderá examina-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das
respectivas custas de reprografia. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém
alegue ignorância, éexpedido o presente Edital que será publicado na forma da lei.
Aracaju(SE), em 5 de dezembro de 2019.
MÁRCIO OLIVEIRA MOURA
Chefe de Seção
Intimação
PROCESSO 0601209-23.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601209-23.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): JOSE DE ARAUJO MENDONCA SOBRINHO
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ERICK FURTADO NUNES - OAB/SE 6178
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por maioria, em NÃO CONHECER
os documentos incidentalmente apresentados, e no mérito, por maioria, DESAPROVAR A PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 02/12/2019
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. GOVERNADOR. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Documentação apresentada evidencia o recebimento de recurso de fonte vedada, consistente em recurso de
Pessoa Jurídica.
2. Uma vez que permanecem ativas as notas fiscais relativas àreceitas omitidas da prestação de contas,
considera-se insuficiente, para fins de regularização, a juntada tão somente de mensagem eletrônica da empresa
fornecedora do serviço.
3. Configurado o recebimento, pela campanha, de recursos de fonte vedada, qual seja, pessoa jurídica, afigura-se
irregularidade grave, posto que ignora a expressa vedação legal, constante no art. 33, inciso I, da Res. TSE
23.553/2017, afetando drasticamente a lisura das contas.
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4. Contas julgadas desaprovadas, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/2017.
5. Determinada, ante àconfiguração de utilização de recursos de origem não identificada a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, no total de R$ 693,60 (seiscentos e noventa e três reais e sessenta
centavos), na forma do art. 82 da Res. TSE n. 23.553/2017.
PROCESSO 0600217-62.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600217-62.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
INTERESSADO(S): PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (DIRETÓRIO REGIONAL EM
SERGIPE),
INTERESSADO(S): PODEMOS - PODE (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ALLEF EMANOEL DA COSTA PAIXAO - OAB/SE 11309
LITISCONSORTE(S): GILVANDRO COSTA CAVALCANTE, JORGE KLEBER SOARES LIMA, LEIDE DAIANE
SANTOS SOUZA, RITA DE CASSIA FONTES NOVAIS
Advogado do(a) INTERESSADO(S):
Advogado do(a) LITISCONSORTE(S):
Advogado do(a) LITISCONSORTE(S):
Advogado do(a) LITISCONSORTE(S):
Advogado do(a) LITISCONSORTE(S):
DESPACHO
Tendo em vista a necessidade de celeridade no trâmite dos processos eleitorais e partidários e considerando que
já se passaram 6 dias úteis desde a solicitação do Partido interessado, defiro parcialmente a dilação do prazo
requerida na Petição de ID 2510768, concedendo 14 dias úteis para que a Agremiação requerente preste as
contas objeto do presente feito.
Aracaju, SE, 3 de dezembro de 2019.
JUIZ LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA
RELATOR
PROCESSO 0601567-85.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601567-85.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
AUTOR(ES): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE
RÉU(S): BELIVALDO CHAGAS SILVA, ELIANE AQUINO CUSTODIO
Advogados do(a) RÉU(S): JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES - OAB/SE 3131, PAULO ERNANI DE
MENEZES - OAB/SE 1686, JOSE ROLLEMBERG LEITE NETO - OAB/SE 2603
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e, por maioria, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
EMENTA:
ELEIÇÃO 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DUAS
AÇÕES. ABUSO DE PODER POLÍTICO. RECURSOS. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADORA. ALEGAÇÕES
DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TENTATIVA
DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. CONTRADIÇÕES INTERNAS
NÃO VERIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS TESES SUSTENTADAS POR MEIO DOS
ACLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO DAS PARTES. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os
embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e fundamentação vinculada, circunscrevendo-se
àanálise dos casos de omissão, obscuridade, contradição da decisão combatida ou ainda àeventual correção de
erro material (artigo 1022, do CPC). 2. Havendo o acórdão embargado enfrentado os argumentos relevantes
suscitados pelas partes, não há que se falar em omissão, visto que ausentes os pressupostos de embargabilidade.
3. Na linha da jurisprudência eleitoral, éinadmissível em sede de aclatarórios a invocação de inovação recursal, a
exemplo da falta de formação de litisconsórcio passivo necessário, como no caso, em razão da incidência do
princípio da boa-fé objetiva e do instituto da supressio. 4. Na espécie, não restam configuradas as omissões
suscitadas, as quais traduzem, na realidade, mero inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo
Tribunal no acórdão embargado. 5. A contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração éa
contradição interna, ou seja, aquela que se verifica entre os próprios termos da decisão embargada, caracterizada
pela existência de proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a compreensão da decisão. 6.
Não se revela contraditória a decisão que, apesar de entender não ter havido extrapolação abusiva no emprego de
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recursos patrimoniais, reconhece a utilização da estrutura administrativa do poder executivo em prol da promoção
da imagem do investigado, em manifesto desprestígio ao princípio da isonomia entre os participantes do pleito. 7.
Não constitui contradição apreciável em embargos de declaração a alegada discrepância entre as provas dos
autos e a decisão adotada no julgamento. Precedentes. 8. O inconformismo com a conclusão do julgado, a
reanálise e valoração das provas, a tentativa de rejulgamento da causa não configuram contradições internas
aptas a ensejar a análise dos embargos de declaração. 9. Não se caracterizam como “manifestamente”
protelatórios embargos de declaração que, embora indiquem uma lacuna impertinente, expõem em contrapartida
de forma circunstanciada outros pontos que entende como omissos ou contraditórios na decisão embargada. 10.
Conhecimento e não acolhimento dos embargos.
PROCESSO 0600865-42.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600865-42.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
AUTOR(ES): UM NOVO GOVERNO PARA NOSSA GENTE 40-PSB / 12-PDT / 54-PPL / 14-PTB / 90-PROS / 44PRP
Advogados do(a) AUTOR(ES): ARTHUR CEZAR AZEVEDO BORBA - OAB/BA 14094, CARLOS ENRIQUE
ARRAIS CAPUTO BASTOS OAB/DF 24618, FRED D AVILA LEVITA - OAB/SE 5664, HANS WEBERLING
SOARES OAB/SE 003839, JOSE LAURO SEIXAS LIMA OAB/SE 5579, LEO PERES KRAFT OAB/SE 339B, LUIS
GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR 44980, MARCOS ANTONIO CORREA LIMA - OAB/SE 6370,
SERGIO ANTONIO FERREIRA VICTOR - OAB/DF 19277
RÉU(S): BELIVALDO CHAGAS SILVA, ELIANE AQUINO CUSTODIO, PRA SERGIPE AVANÇAR 11-PP / 15-MDB
/ 27-DC / 65-PC DO B / 55-PSD / 13-PT / 31-PHS
Advogados do(a) RÉU(S): JOSE ROLLEMBERG LEITE NETO OAB/SE 2603, PAULO ERNANI DE MENEZES
OAB/SE 1686, JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES OAB/SE 3131
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, em CONHECER
e, por maioria, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
EMENTA:
ELEIÇÃO 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DUAS
AÇÕES. ABUSO DE PODER POLÍTICO. RECURSOS. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADORA. ALEGAÇÕES
DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TENTATIVA
DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. CONTRADIÇÕES INTERNAS
NÃO VERIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS TESES SUSTENTADAS POR MEIO DOS
ACLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO DAS PARTES. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os
embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e fundamentação vinculada, circunscrevendo-se
àanálise dos casos de omissão, obscuridade, contradição da decisão combatida ou ainda àeventual correção de
erro material (artigo 1022, do CPC). 2. Havendo o acórdão embargado enfrentado os argumentos relevantes
suscitados pelas partes, não há que se falar em omissão, visto que ausentes os pressupostos de embargabilidade.
3. Na linha da jurisprudência eleitoral, éinadmissível em sede de aclatarórios a invocação de inovação recursal, a
exemplo da falta de formação de litisconsórcio passivo necessário, como no caso, em razão da incidência do
princípio da boa-fé objetiva e do instituto da supressio. 4. Na espécie, não restam configuradas as omissões
suscitadas, as quais traduzem, na realidade, mero inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo
Tribunal no acórdão embargado. 5. A contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração éa
contradição interna, ou seja, aquela que se verifica entre os próprios termos da decisão embargada, caracterizada
pela existência de proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a compreensão da decisão. 6.
Não se revela contraditória a decisão que, apesar de entender não ter havido extrapolação abusiva no emprego de
recursos patrimoniais, reconhece a utilização da estrutura administrativa do poder executivo em prol da promoção
da imagem do investigado, em manifesto desprestígio ao princípio da isonomia entre os participantes do pleito. 7.
Não constitui contradição apreciável em embargos de declaração a alegada discrepância entre as provas dos
autos e a decisão adotada no julgamento. Precedentes. 8. O inconformismo com a conclusão do julgado, a
reanálise e valoração das provas, a tentativa de rejulgamento da causa não configuram contradições internas
aptas a ensejar a análise dos embargos de declaração. 9. Não se caracterizam como “manifestamente”
protelatórios embargos de declaração que, embora indiquem uma lacuna impertinente, expõem em contrapartida
de forma circunstanciada outros pontos que entende como omissos ou contraditórios na decisão embargada. 10.
Conhecimento e não acolhimento dos embargos.
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PROCESSO 0601533-13.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601533-13.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ROMARIO DA SILVA SANTOS - OAB/SE 10341
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 24/04/2019
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATA. DEPUTADA FEDERAL. REGULARIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Considerando não ter sido constatada nenhuma falha que comprometa a regularidade das contas, nem ter sido
detectada nenhuma das situações indicadas no art. 68, da Resolução TSE nº 23.553/2017, aprova-se a prestação
de contas em análise.
PROCESSO 0600917-38.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600917-38.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): JOAO PAES DA COSTA
Advogado do(a) INTERESSADO(S): SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - OAB/SE 740A
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por maioria, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO:
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. GOVERNADOR. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
1. Constatação de ocorrência de irregularidade grave, consistente em doações financeiras recebidas de recursos
próprios e terceiro, em valor acima de R$ 1.064,10 (mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), contrariando o
disposto no art. 22, §§1º e 2º, da Resolução TSE 23.553/2017".
2. Desaprovação das contas, com fundamento no artigo 77, inciso III e §§1º e 3º, da Resolução TSE 23.553/2017,
determinando-se a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, no total de R$ 4.950,00 (quatro mil,
novecentos e cinquenta reais).
PROCESSO 0601330-51.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601330-51.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): SUELY FONTES DE CARVALHO OURO
Advogado do(a) INTERESSADO(S): STEPHANNY RESENDE DE MELO - OAB/SE 10404
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO:
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATA. DEPUTADA FEDERAL. OFENSA AO ART. 50, I DA
RESOLUÇÃO TSE 23.553/2017. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA.
1. Registra-se como ressalva o descumprimento da entrega dos relatórios financeiros de campanha referentes a
doações no prazo estabelecido pelo art. 50, I da Resolução TSE 23.553/2017, por tratar-se de um erro formal que
não afeta o conjunto da prestação de contas.
2. Vislumbram-se presentes documentos necessários para demonstração da regularidade do pagamento de
despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC.
3. Quanto ao gasto com combustíveis e lubrificantes, verificando terem sido indicados, na prestação de contas,
dois veículos a disposição da campanha, considera-se regular a despesa.
4. Vislumbrando a informação de que a candidata éeconomicamente ativa, possui graduação em ensino superior e
éempresária, considera-se, apesar de não possuir bens em seu nome, possuir capacidade econômica para
efetivar doação para a sua própria campanha no valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais).
5. Aprovação com ressalva das contas, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
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PROCESSO 0600903-54.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600903-54.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): AIRTON COSTA SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - OAB/SE 4485
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DESAPROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. NÃO ELEITO.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONFIGURAÇÃO. DESPESAS ELEITORAIS SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA.
COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E DA REGULARIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. 1. A ausência de documentos fiscais idôneos, que comprovem as despesas efetuadas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), impõe o reconhecimento da falta de transparência e de
regularidade das contas e, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conduz
àsua desaprovação e àdeterminação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §1º, da
Res. TSE 23.553/2017. Precedentes. 2. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
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