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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Secretaria Judiciária
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 110-38.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
INTERESSADO(A): PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Breno Messias de Andrade Figueira - OAB: 5372/SE
INTERESSADO(A): ANDERSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: Breno Messias de Andrade Figueira - OAB: 5372/SE
INTERESSADO(A): ISA MARIA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: Breno Messias de Andrade Figueira - OAB: 5372/SE
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Ano
2015.
DESPACHO/DECISÃO:
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) Breno Messias de Andrade Figueira - OAB/SE 5372 para apresentar
procuração e/ou regularizar o vício de representação processual da parte interessada (ANDERSON SANTOS DA
SILVA), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos autos do(a) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 11038.2016.6.25.0000.
Aracaju (SE), em 09/02/2018.
MARCOS VINÍCIUS LINHARES C. DA SILVA
Secretário Judiciário
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 88-77.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INTERESSADO(A): JEFERSON LUIZ DE ANDRADE
INTERESSADO(A): LUIZ ANTONIO MITIDIERI
INTERESSADO(A): ALCIONE COSTA DA SILVA
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO) - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Ano 2015.
DESPACHO/DECISÃO:
Determino que sejam promovidas as citações do órgão regional do Partido Social Democrático (PSD), na pessoa
do seu atual presidente, JEFFERSON LUIZ DE ANDRADE, bem como dos demais dirigentes: LUIZ ANTÔNIO
MITIDIERI e ALCIONE COSTA DA SILVA, para que todos eles constituam advogado para representá-los
processualmente, juntando as procurações, sob pena de incidência do artigo 76 do Código de Processo Civil, e,
considerando o teor do parecer da unidade técnica (fls.924/926-v) e do Ministério Público Eleitoral (fls.929/932),
para que ofereçam defesas técnicas, querendo, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, juntando/especificando as
provas que entenderem necessárias, nos termos do disposto no artigo 38 da Resolução TSE n° 23.464/2015.
Publique-se. Citem-se.
Aracaju(SE), 06 de fevereiro de 2018.
JOSÉ DANTAS DE SANTANA
JUIZ RELATOR
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 101-76.2016.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
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RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADA: Dulciana Ferreira Porto - OAB: 9207/SE
ADVOGADO: Danniel Alves Costa - OAB: 4416/SE
ADVOGADO: Ramon Cavalcante de Oliveira - OAB: 4567/SE
ADVOGADO: Ruy Britto Penalva Filho - OAB: 6144/SE
INTERESSADO(A): CARISVALDO VIEIRA DE RESENDE
INTERESSADO(A): CARLOS ANDRÉ BOAVENTURA
INTERESSADO(A): CLEITON FREITAS FEIJÓ DE MELO
INTERESSADO(A): WILLIAN ROBERTO CARDOSO
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO) - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Ano 2015.
DESPACHO/DECISÃO:
Determino que sejam promovidas as citações do órgão regional do Partido Solidariedade (SD), na pessoa do seu
atual presidente, CARISVALDO VIEIRA DE RESENDE, bem como dos dirigentes CARLOS ANDRÉ
BOAVENTURA, CLEILTON FREITAS FEIJÓ DE MELO e WILLIAN ROBERTO CARDOSO, para que todos eles
constituam advogado para representá-los processualmente, juntando as procurações, sob pena de incidência do
artigo 76 do Código de Processo Civil, e, considerando o teor do parecer da unidade técnica (fls.1.348/1.350) e do
Ministério Público Eleitoral (fls.1.353/1.356), para que ofereçam defesas técnicas, querendo, tudo no prazo de 15
(quinze) dias, juntando/especificando as provas que entenderem necessárias, nos termos do disposto no artigo 38
da Resolução TSE n° 23.464/2015.
Publique-se. Citem-se.
Aracaju(SE), 06 de fevereiro de 2018.
JOSÉ DANTAS DE SANTANA - JUIZ RELATOR
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
RECURSO ELEITORAL 348-70.2016.6.25.0028
ORIGEM: SERGIPE - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO - 28ª ZONA ELEITORAL (CANINDÉ DO SÃO
FRANCISCO)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE: ERASMO MARINHO FILHO
ADVOGADO: Jairo Henrique Cordeiro de Menezes - OAB: 3131/SE
ADVOGADO: Victor Emanuel de Menezes Macedo Maia - OAB: 6405/SE
RECORRIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: Cargo - Prefeito - Prestação de Contas - De Candidato - Eleições 2016
DESPACHO/DECISÃO:
Considerando a manifestação do Excelentíssimo JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA, ofertada no pedido de vista
ao RE nº 368-49, da relatoria do JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA, na sessão ordinária de 19/06/2017, ainda sem
decisão, em prol da declaração de nulidade de ofício, e consequente retorno dos autos à origem, relativa a não
conversão do rito simplificado em ordinário, previsto no art. 62 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, na medida em
que entende o exímio Juiz que, "após o parecer ministerial, não sendo possível aprovar as contas, fica o julgador
obrigado a dar uma última oportunidade ao prestador de contas, o qual pode, inclusive, apresentar nova prestação
de contas, na modalidade retificadora" ;
considerando, ainda, que, instado a se pronunciar sobre a matéria, o Ministério Público Eleitoral vêm
reiteradamente oficiando, em pareceres, pelo afastamento da mencionada nulidade, a exemplo do teor do Parecer
n.º 322/2017 - MPF/PRE-SE, emitido nos autos do RE 478-14.2016.6.25.0011, da relatoria do eminente Juiz
FRANCISCO ALVES JUNIOR, cuja cópia segue colacionada, em anexo.
DETERMINO a intimação do recorrente para que se pronuncie, querendo, no prazo de 3 (três) dias, sobre a
manifestação ministerial acostada.
Aracaju(SE), 06 de fevereiro de 2018.
JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RELATORA
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Obs: O inteiro teor/conteúdo da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral acima mencionada poderá ser
acessado no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (www.tre-se.jus.br), através do serviço
"Acompanhamento processual e Push" disponível no sítio do TRE-SE no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tre-se.jus.br/servicos-judiciais/acompanhamento-processual-e-push.
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Decisão Monocrática
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 80-08.2013.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Márcio Macedo Conrado - OAB: 3806/SE
ADVOGADO: Cristiano Miranda Prado - OAB: 5794/SE
ADVOGADO: Rodrigo Fernandes da Fonseca - OAB: 6209/SE
TERCEIRO(A) 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
TERCEIRO(A) 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
TERCEIRO(A) 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
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO DE
DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL. VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA PELO CARÁTER PROTELATÓRIO
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Partido Progressista - PP (Diretório Regional) (fls. 1594/1609),
devidamente representado, em face do Acórdão nº 161/2017 (fls. 1558/1571), da relatoria da ilustre Juíza Denize
Maria de Barros Figueiredo, que, por unanimidade de votos, desaprovou as suas contas, aplicando-lhe a sanção
de suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário a que faria jus, pelo período de 6 (seis) meses, nos
termos do artigo 37, § 3º da Lei nº 9.096/1995 e recolhimento ao Fundo Partidário da quantia de R$ 57.186,95
(cinquenta e sete mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), após o trânsito em julgado da
presente prestação de contas, nos termos do artigo 34 da Resolução TSE nº 21.841/2004.
Opostos Embargos Declaratórios (fls. 1572/1575), estes, por maioria de votos, não foram acolhidos, segundo se
vê do Acórdão 598/2017 (fls. 1583/1591), sendo imposta ao recorrente multa em face do caráter protelatório do
recurso.
Rechaçou o acórdão fustigado, apontando violação aos artigos 10, da Resolução TSE 21.841/2004 e 18 da
Resolução TSE 23.464/2015, sob o argumento de que jamais poderia ter havido glosa no importe de R$ 18.782,52
(dezoito mil, setecentos e oitenta e dois e cinquenta e dois centavos), uma vez que a imputação de irregularidade
à agremiação partidária decorreu apenas da forma de alguns pagamentos por ela registrados que foram
procedidos sem a emissão de cheques nominais aos fornecedores, não obstante existentes, na sua ótica,
documentos comprobatórios do fornecimento dos produtos adquiridos.
Alegou também vilipêndio ao artigo 275, do Código Eleitoral, asseverando que a Corte deste Tribunal se
equivocou quando do julgamento dos embargos, não suprindo os vícios apontados. Esclareceu que nos autos
constam diversos cheques emitidos pelo Diretório Regional e nominais ao INSS, não havendo como negar que se
refiram a pagamentos das guias respectivas, sendo absolutamente infundada a glosa dos referidos valores apenas
por conta da guia ter sido preenchida de forma equivocada, constando o CNPJ do Diretório Nacional, quando
deveria constar o do Regional, uma vez que, na sua ótica, foram inegavelmente revertidos em favor da previdência
social.
Salientou que o preenchimento equivocado das guias não pode ensejar a ideia de que os pagamentos objeto dos
cheques não serviram para quitá-las, ou que não se referiam ao termo de parcelamento firmado pelo Diretório
Regional, e muito menos pode ocasionar glosa, haja vista que as provas dos autos, principalmente o processo
judicial colacionado na íntegra, comprovam que foi movido em face do Regional e não do Nacional, assim como o
parcelamento realizado.
Disse também não ser diferente a situação da locação de veículo em nome de terceiro, diverso do beneficiário, a
qual, da mesma forma, foi objeto de glosa e condenação dele recorrente ao ressarcimento, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Esclareceu, a esse respeito, que mencionado veículo foi adquirido mediante contrato de financiamento bancário
com a instituição financeira "Cia. Itauleasing de Arred. Mercant." , constando no campo das observações do
documento do próprio veículo a informação acerca do arrendamento mercantil (leasing) em favor do Sr. Agamenon
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Sobral de Freitas, responsável pela locação do veículo. Pretendeu, portanto, demonstrar que a instituição
financeira detém a propriedade, mas que a posse é dele enquanto devedor-fiduciante, podendo firmar aluguel,
como efetivamente o fez.
Em relação a esses fatos, afirmou que este Regional, ao apreciar os aclaratórios, simplesmente ignorou a questão
de constar nos autos documento do veículo dando conta da detenção por parte do locador da livre
disponibilidade/posse, diante do contrato de financiamento com a instituição financeira detentora da propriedade
do automóvel.
Ainda, no tocante à violação ao artigo 275 do Código Eleitoral, asseverou quanto ao pagamento de IPTU por meio
de cheque em favor de terceiro, que este Regional, da mesma maneira, decidiu de forma genérica, não levando
em conta que nos autos há o efetivo comprovante de pagamento do IPTU e o fato de ter sido realizado por meio
de adiantamento de recursos por parte de integrante do quadro de colaboradores da agremiação.
Salientou que pela prova constante nos autos, fica evidente que a agremiação funciona no imóvel constante no
boleto de parcelamento e se constata a comprovação de pagamento/chancela do mencionado documento,
revertido em favor da agremiação, sendo, a seu ver, completamente ilógica a glosa que gerou a sua condenação e
o ressarcimento.
Por último, apontou ferimento ao artigo 37, §3º, da Lei nº 9.096/95, sob o fundamento de que as sanções aplicadas
são desproporcionais, diante da simplicidade das irregularidades, bem como serem os valores glosados de
pequena monta, comparando-se com a verba recebida por ele insurgente. Citou, para tanto, julgado do TSE que
tem se utilizado dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a interpretação dos casos sub examen,
de maneira a afastar exigências formais e materiais quando se pode aferir a real comprovação da despesa
efetuada e a boa-fé do interessado.
Ao final, requereu o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão guerreado, aprovando-se
as suas contas, de forma a excluir as glosas e condenações ao ressarcimento de valores referentes a pagamento
de prestadores de serviços, todos devidamente comprovados mediante documentos e registros hábeis e
adequados; reconhecer os vícios apontados nos aclaratórios e afastar a sua condenação no que diz respeito à
suspensão das cotas do fundo partidário ou, em caso de manter a desaprovação, reduzir o período de suspensão
das referidas cotas para o mínimo previsto em lei.
Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Demonstrada a capacidade postulatória do recorrente e a tempestividade do presente recurso, recebo-o com
efeito suspensivo, nos termos do artigo 37, § 4º da Lei dos Partidos Políticos.
Desde então, passarei à análise dos pressupostos específicos de admissibilidade do Recurso Especial, em
consonância com o previsto nos arts. 276, inciso I, alínea "a" , do Código Eleitoral1 e 121, § 4°, inciso I da
Constituição da República2,
O insurgente apontou violação aos artigos 10, da Resolução TSE 21.841/2004, 18 da Resolução TSE
23.464/2015, 275 do Código Eleitoral e 37, § 3º da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), os quais reproduzo,
in verbis:
Resolução TSE nº 21.841/2004
Art. 10. As despesas partidárias devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário
identificado, à exceção daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses
recursos em conta bancária.
Resolução TSE nº 23.464/2015
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput deste artigo, a Justiça Eleitoral pode admitir, para
fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação da
despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres devem evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas,
nos termos do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995, não sendo admissível mero provisionamento contábil.
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação
bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta resolução.
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§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput deste artigo, pode envolver mais de uma operação, desde
que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa física ou jurídica.
§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é exigida a apresentação da relação
do pessoal alocado para a prestação dos serviços, com a indicação dos respectivos nomes e CPFs.
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se que:
I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos documentos fiscais devem
identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome de terceiros contratados ou subcontratados e devem ser
acompanhados de prova material da contratação;
II - os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de fatura ou duplicata emitida
por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários,
vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim (Lei nº 9.096, art. 37, § 10); e
III - a comprovação de gastos relativos a hospedagem deve ser realizada mediante a apresentação de nota fiscal
emitida pelo estabelecimento hoteleiro com identificação do hóspede.
Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos)
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância
apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
(...)
§ 3º A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a
doze meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo
Partidário, desde que a prestação de contas seja julgada pelo juízo ou tribunal competente, em até cinco anos de
sua apresentação.
No que diz respeito à primeira violação, sustentou, conforme relatado, que jamais poderia haver glosa dos valores
no importe total de R$ 18.782,52 (dezoito mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), uma
vez que, embora a forma de pagamento das despesas tenha se dado de maneira irregular diante da não emissão
de cheques nominais aos fornecedores, foram devidamente comprovadas as despesas e a efetiva prestação dos
serviços e/ou fornecimento dos produtos em benefício da agremiação recorrente.
Quanto ao vilipêndio ao Código Eleitoral, salientou a permanência dos três vícios supostamente existentes quando
da interposição dos aclaratórios. Asseverou o equívoco desta Corte quando do julgamento dos embargos, em
também haver glosado o valor de R$ 9.864,75 (nove mil, oitocentos e sessenta e quatro e setenta e cinco
centavos), no que diz respeito ao pagamento de guias do INSS cadastrados com o CNPJ do Diretório Nacional.
Sobre essa questão, justificou que o preenchimento da guia se deu de forma incorreta, mas que só por essa
razão, não enseja a glosa, considerando todas as provas constantes dos autos, principalmente o processo judicial
colacionado na íntegra, o qual comprova que foi movido em face do Regional e não do Nacional.
Em relação à locação de veículo em nome de terceiro, diverso do beneficiário, também justificou, na sua ótica, a
falha no julgamento, em razão de o magistrado não haver observado a existência de um contrato de financiamento
com a instituição financeira detentora da propriedade do automóvel.
Quanto ao pagamento de IPTU por meio de cheque em favor de terceiro, reforçou que este Regional, da mesma
maneira, decidiu de forma genérica, não levando em conta que nos autos há o efetivo comprovante de pagamento
do IPTU e o fato de ter sido realizado por meio de adiantamento de recursos por parte de integrante do quadro de
colaboradores da agremiação.
Por último, sustentou ferimento ao artigo 37, §3º, da Lei nº 9.096/95, sob a alegação de que as sanções aplicadas
foram desproporcionais, diante da simplicidade das irregularidades bem como de os valores glosados serem de
pequena monta.
Dessa forma, observa-se que o recorrente indicou ofensa a dispositivos legais específicos, devidamente
prequestionados perante este Regional, e expôs as razões jurídicas que serviram de baliza à sua insurgência,
tornando evidente, dessa maneira, o preenchimento do requisito específico de admissibilidade do Recurso
Especial.
Sobre o tema, registro, a propósito, os seguintes arestos do Tribunal Superior Eleitoral:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. SENADOR. PROPAGANDA
ELEITORAL. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação genérica evidencia
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF. Precedente.
2. Decisão a respeito de nulidade processual depende do juízo de admissibilidade do agravo regimental, o qual
não foi conhecido pelo TRE/AM sob o fundamento de flagrante intempestividade, impedindo, assim, o
conhecimento do mérito recursal.
3. Agravo regimental não provido. (grifos acrescidos)" 3
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. VEREADOR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REGIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ORIGEM. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
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1. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada no sentido de que, analisando as razões do
recurso especial, não se evidenciaram as hipóteses do art. 275 do Código Eleitoral ou a alegada negativa de
prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes cingiram-se a discorrer sobre o cabimento, os requisitos e os efeitos dos embargos declaratórios,
inclusive para a finalidade de prequestionamento, mas não especificaram no apelo quais pontos seriam omissos,
obscuros ou contraditórios e não teriam sido sanados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
3. Não basta a simples referência a dispositivo supostamente contrariado (ou indicação de dissenso
jurisprudencial), porquanto cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, dentro do contexto do acórdão
recorrido, por que motivos entende que a disposição indicada teria sido violada, fato este que não ocorreu no caso
em comento quanto à suposta ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, atraindo a incidência do disposto na
Súmula 284 do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos acrescidos)" 4
Assentada a admissibilidade do presente Recurso Especial, saliento, por oportuno, que a procedência ou não das
razões que levaram o recorrente a defender a tese de violação a dispositivos expressos de lei será objeto de
provável apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando da análise de mérito do presente RESPE, caso
entenda preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, no exercício do segundo juízo de admissibilidade
(de caráter definitivo).
Ante o exposto, observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como o pressuposto específico do
Recurso Especial atinente à arguição de vilipêndio a dispositivos legais expressos, dou seguimento ao RESPE
interposto, devendo-se cientificar o Ministério Público Eleitoral a respeito da decisão proferida no Recurso Eleitoral
e da interposição do respectivo RESPE.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, com as homenagens de estilo.
Publique-se.
Aracaju, 9 de fevereiro de 2018.
DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente do TRE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Pauta de Julgamentos
PAUTA DE JULGAMENTO DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 20.02.2018, ÀS 15H
PUBLICAÇÃO DE PAUTA 12/2018
O(s) Processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, nos termos do seu Regimento Interno, na Sessão de Julgamento do dia 20/02/2018, às 15h, assim como
os adiados ou constantes de pautas já publicadas.
1. RECURSO ELEITORAL 6-49.2017.6.25.0020 (PEDIDO DE VISTA DO DES. DIÓGENES BARRETO)
ORIGEM: DIVINA PASTORA-SE (14ª ZONA ELEITORAL - MARUIM)
RELATOR(A): JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
RECORRENTE(S): PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE)
ADVOGADO(S): Danniel Alves Costa - OAB: 4416/SE; Ramon Cavalcante de Oliveira - OAB: 4567/SE
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Ano
2016
2. RECURSO ELEITORAL 420-36.2016.6.25.0035 (PEDIDO DE VISTA DO JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA)
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUÍZA DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO
RECORRENTE(S): REGINALDO BATISTA DE BRITO
ADVOGADO(S): Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Cargo - Vereador - Prestação de Contas - De Candidato - Eleições 2016
3. RECURSO ELEITORAL 375-92.2012.6.25.0028 (PEDIDO DE VISTA DO JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA)
ORIGEM: CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO-SE (28ª ZONA ELEITORAL - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO)
RELATOR(A): JUIZ FRANCISCO ALVES JUNIOR
RECORRENTE(S): MANOEL PACIÊNCIA DA SILVA; EDNALDO VIEIRA BARROS; JOSELILDO ALMEIDA DO
NASCIMENTO; JOSÉ ANTÔNIO SOARES; LUCIANO FERREIRA DA SILVA; JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
SILVA; EVERALDO MARIANO DE SOUZA; EVERALDO NUNES LIMA
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ADVOGADO(S): Cícero Dantas de Oliveira - OAB: 6882/SE; Evaldo Fernandes Campos - OAB: 423-B/SE; Rodrigo
Torres Campos - OAB: 5527/SE; Alessandro Santana Calazans de Souza - OAB: 5704/SE; Fabiano Freire Feitosa
- OAB: 3173/SE; Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE; Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE; Marcus Vinícius
Santa Rita Freire Silva - OAB: 2674/SE; Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE; Fabiano Freire Feitosa - OAB:
3173/SE; Danilo Henrique de Oliveira Lima - OAB: 8098/SE; Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE; Emily
Tatiane da Cruz Carvalhaes - OAB: 9427/SE; Carlos Alexandre Rodrigues Melo - OAB: 10279/SE; Gardênio
Nunes de Carvalho - OAB: 4301/SE; Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE; Maria Isabel Sibaldo Ribeiro - OAB:
10993/AL; Valdson Luiz Ferreira dos Santos - OAB: 1749/SE
RECORRIDO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - Captação Ilícita de Sufrágio - Abuso - De Poder Econômico
4. RECURSO ELEITORAL 432-50.2016.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
RECORRENTE(S): ANA MARIA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(S): Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Cargo - Vereador - Prestação de Contas - De Candidato - Eleições 2016
5. RECURSO ELEITORAL 449-95.2016.6.25.0032 (PEDIDO DE VISTA DA JUÍZA DENISE MARIA DE BARROS
FIGUEIREDO)
ORIGEM: ILHA DAS FLORES-SE (32ª ZONA ELEITORAL - PACATUBA)
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA
RECORRENTE(S): DENIS PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(S): Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RESUMO: Cargo - Vereador - Prestação de Contas - De Candidato - ELEIÇÕES 2016
6. RECURSO ELEITORAL 557-27.2016.6.25.0032 (PEDIDO DE VISTA DO JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA)
ORIGEM: ILHA DAS FLORES-SE (32ª ZONA ELEITORAL - PACATUBA)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE(S): LOURDES ROCHA GUEDES FREITAS; RONALDO SANTOS CALIXTO; LUIS VIEIRA
SANTOS; JOSÉ RONALDO GOMES CALIXTO; RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
ADVOGADO(S): Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB: 6408/SE; Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto
- OAB: 6408/SE; Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB: 6408/SE; Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto
- OAB: 6408/SE; Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB: 6408/SE
RECORRIDO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Abuso - De Poder Econômico - Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - Distribuição gratuita de benefícios
7. RECURSO ELEITORAL 590-80.2016.6.25.0011 (PEDIDO DE VISTA DO JUIZ JOSÉ DANTAS DE SANTANA)
ORIGEM: JAPARATUBA-SE (11ª ZONA ELEITORAL - JAPARATUBA)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(A)(S): MARLY DA SILVA
ADVOGADO(S): Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: Cargo - Vereador - Prestação de Contas - De Candidato - ELEIÇÕES 2016
MARCOS VINÍCIUS LINHARES C. DA SILVA
Secretário Judiciário
Atos da Secretaria de Administração e Orçamento
Aviso
AVISO DE PENALIDADE
O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe torna pública a aplicação das penalidades à contratada Fran Construções
e Serviços Ltda., CNPJ 07.995.161/0001-01, conforme Decisão prolatada em 8/2/2018 no Procedimento de
Penalização SEI 0016019-45.2017.6.25.8000, nos termos a seguir: a) multa moratória de R$ 5.048,35 (cinco mil,
quarenta e oito Reais e trinta e cinco centavos), tendo por parâmetro a alíquota de 1% (um por cento) por dia de
atraso, incidente sobre o valor de R$ 50.483,54 da 8ª medição, limitada a 30 (trinta) dias, haja vista o atraso
injustificado na entrega final da obra, nos termos do item 7.6.3 e 7.7 do Contrato 17/2016, c/c o art. 86 da Lei
8.666/93; b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/SE por 6
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(seis) meses (8/2/ a 7/8/2018), em decorrência dos prejuízos causados pelo retardamento e pela falha na
execução do objeto, com fulcro nos itens 7.12 e 7.12.1 do Contrato 17/2016, c/c o art. 87, III da Lei 8.666/93.
ARACAJU, 9 DE FEVEREIRO DE 2018
DES. RICARDO MUCIO SANTANA DE ABREU LIMA
PRESIDENTE
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Despacho
PETIÇÃO 148-13.2017.6.25.0001
ORIGEM: ARACAJU-SE
INTERESSADO(A): PAULO ROBERTO DE JESUS ARAÚJO
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DA UNIÃO: Fernanda Barreto Cintra
RESUMO: Execução de Julgado - Sentença Penal Condenatória - Pena Restritiva de Direitos cumulada com Multa
DECISÃO
R. H.
Considerando que o réu não cumpriu a pena alternativa, estipulada no Termo de Audiência de Admoestação de fl.
17-17V, converto a restritiva em privativa de liberdade, determinando que a pena de 6 meses de detenção em
regime aberto seja cumprida, nos termos da sentença de fls. 115/119.
Encaminhem-se estes autos à Vara Federal competente para execução da pena. Em não tendo estabelecimento
de cumprimento de pena federal no Estado, encaminhem-se à Vara de Execuções Criminais - VEC (Súmula
192/STJ).
Cumprida a citada pena de detenção, devolvam-se os presentes autos à 1ª Zona para a execução da pena de
Multa Eleitoral.
Aracaju(SE), 31 de janeiro de 2018.
Jumara Porto Pinheiro
Juíza Eleitoral da 1ª Zona
02ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 103-51.2013.6.25.0000
ORIGEM: SERGIPE - ARACAJU
RELATOR(A): JUIZ FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
ADVOGADO DA UNIÃO: Lyts de Jesus Santos
RESUMO: PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2012
DESPACHO/DECISÃO:
Considerando que para a renúncia ao mandato produzir efeito é imprescindível que o procurador prove que
comunicou à parte, para que ela possa outorgar procuração a novo advogado (art. 45 CPC/13 e art. 112, do
NCPC), intime-se o procurador cujo nome consta na petição de fls. 240, via imprensa oficial, para, no prazo de 10
(dez) dias, provar nos autos a comunicação da renúncia ao Partido executado.
Aracaju (SE), 06 de fevereiro de 2018.
ELBE MARIA FRANCO DO PRADO DE CARVALHO
Juíza Eleitoral
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05ª Zona Eleitoral
Despacho
AIJE 268-45.2016.6.25.0016 - AUDIÊNCIA REALIZADA EM 08/02/2018
JU ZA ELEITORAL ANDR A CALDAS DE SOUZA LISA
INVESTIGANTE: COLIGA O CHEGOU A VEZ DO POVO (PRB/PT/PR/PSB/SD/PC DO B)
ADVOGADO(A)(S): Bel. Bruno Novaes Rosa – OAB/SE 3556
INVESTIGADO(A)(S): COLIGA O PELO FUTURO DE SIRIRI (PV/ PT DO B/ PEN/PMDB/PSC/PTN/DEM);
JO O MARCOS MASCARENHAS; JOS EVANDRO MOURA
ADVOGADO(A)(S): Bela. Izabel Cristina Nascimento Carneiro – OAB/SE 4141
ATA DE AUDI NCIA
Finalidade da Audi cia: Instru o.
Data e hor io de in io: 08/02/2018, 09:40hs
Aos 08 dias do m de fevereiro do ano de 2018,
09:40 horas, excepcionalmente, na sede do F um Juiz
Francisco Vieira de Andrade, Ju o Eleitoral da 5 Zona, sob a presid cia do(a) Excelent simo(a) Senhor(a)
Juiz(a) Titular, Dra. Andr Caldas de Souza Lisa, comigo secret io(a) de audi cia, e com a presen do(as)
representante(s) do Minist io P lico Eleitoral e do(as) Advogado(as) da(s) parte(s) abaixo identificado(as) e
assinado(as), foi aberta a audi cia relativa ao processo em ep rafe. Realizado o preg , verificou-se o
comparecimento da(s) parte(s), Coliga o Chegou a Vez do Povo (PRB / PT / PR / PSB / SD / PC DO B),
representada neste ato por Jos Rosa de Oliveira J ior, acompanhado do Bel. Bruno Novaes Rosa – OAB/SE
3556; tamb ao preg responderam, Coliga o Pelo Futuro de Siriri (PV / PT DO B / PEN / PMDB / PSC / PTN /
DEM), Jo Marcos Mascarenhas Santos e, por fim, Jos Evandro Moura, estes, representados pela Bela. Izabel
Cristina Nascimento Carneiro – OAB/SE 4141 e das testemunhas Maria Simone de Jesus, Isis Santos Fontes,
Charlie Santos da Silva, Clecio dos Santos Ferreira e F io Santos da Silva. Na sequ cia, ocorreram os seguintes
fatos/atos relevantes e/ou foram tomadas as delibera es/decis s a seguir descritas: 1. Foram colhidos os
depoimentos das testemunhas Maria Simone de Jesus, Issis Santos Fontes, Charlie Santos da Silva, Clesio dos
Santos Ferreira e F io Santos da Silva; 2. A Promotora de Justi insistiu no depoimento da testemunha ausente,
Stefhany Ara o Teixeira; 3. Foi dito pela MM. Ju a: Defiro o requerimento ministerial. Designo nova audi cia para
o dia 27/03/2018,
09:40 h. Presentes intimados. Intime-se a testemunha ausente, por meio de condu o
coercitiva. O(s) depoimento(s) prestado(s) nesta audi cia foi(ram) registrado(s) e gravado(s) por meio do sistema
audiovisual, conforme autorizado pelo C igo de Processo Civil e C igo de Processo Penal e Resolu o TRE-SE
n 113/2015, fazendo parte integrante da presente ata. E como mais nada mais foi dito, foi determinado o
encerramento da presente Ata. Eu, _____________, (NAJARA EVANGELISTA), secret io(a) de audi cia, lavrei e
digitei a presente ata que, ap lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo(a) Juiz(a) presidente,
pelo(a) representante do Minist io P lico Eleitoral e pelo(as) advogado(as) presentes.
ANDR A CALDAS DE SOUZA LISA
Ju a Titular da 5 Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 005/2018 - PUBLICAÇÃO DE RAES
De Ordem da Excelentíssima Senhora ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA, Juíza Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral CAPELA, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem
ciência a relação de eleitores que requereram alistamento, transferência, 2ª via e revisão eleitoral, que ficará
afixada no mural do Cartório Eleitoral da 5ª Zona(Capela/Muribeca), para consulta de interessados.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos políticos e os cidadãos, de modo geral, cientificados dos
requerimentos de RAEs, nos termos do art. 57, § 2º do Código Eleitoral, referentes ao(s) Lote(s) 001 a 004/2018.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral, que o presente
Edital fosse publicado no DJE e que a relação extraída do ELO(lista de eleitores) fosse afixada, por 15 dias, no
mural do Cartório, como de costume, situado no Fórum Eleitoral de Capela – Conj. Manoel Cardoso Souza Filho,
Vila N. Sra. da Conceição s/n, para fins do disposto nos artigos 17, § 1º e 18, § 5º da Resolução TSE 21.538, de
14/10/2003.
Capela,/SE, aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito. Eu, (Najara Evangelista), Técnico
Judiciário, preparei e conferi este Edital.
12ª Zona Eleitoral
Edital
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EDITAL 40/2018 - TRE-SE/12ª ZE
A Excelentíssima Senhora CAROLINA VALADARES BITENCOURT, MM. Juíza Eleitoral desta 12ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram DEFERIDOS e enviados para
processamento os requerimentos de alistamento, transferência, revisão e segunda via referentes ao lote 002/2018.
A respectiva relação se encontra à disposição para consulta no local de costume, nas dependências do Fórum
Eleitoral Juiz Osório de Araújo Ramos em Lagarto/SE. O prazo para recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com os
arts. 17, § 1.º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, contados a partir da presente publicação no DJE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente Edital no DJE, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume.
Dado e passado nesta cidade de Lagarto/SE, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de 2018. Eu, Josefa Suely
dos Reis Fontes, Chefe de Cartório Substituta, lavrei o presente Edital e por ato ordinatório, através da Portaria
448/2017, assino.
13ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 7/2018
O Sr. José Amintas Noronha de Meneses Júnior, Juiz da 13ª Zona Eleitoral, na forma da lei,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem, ou dele tomarem conhecimento, em especial, Vilma Ferreira
Gomes, presidente da Comissão Provisória do Partido Trabalhista Nacional – PTN, hoje denominado PODEMOS,
do Município de Areia Branca, e que fica o mesmo intimado a prestar contas da agremiação partidária em
epígrafe, exercício financeiro 2016, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, de acordo com o disposto na
Resolução TSE 23.464/2015.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância foi
expedido o presente edital que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Laranjeiras/SE, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2018. Eu, ________________________,
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 13ª Zona
15ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 453-35.2016.6.25.0032
INTERESSADOS(A): CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
ADVOGADO(A): FABIANO FREIRE FEITOSA – OAB: 3173/SE
Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos observando, quanto inscri o do candidato no cadastro nacional
dos eleitores (Sistema ELO), as atualiza es pertinentes. Ap , certifique-se e arquive-se.
I.
Ne olis, 1 de fevereiro de 2018.
DR. HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
JUIZ ELEITORAL SUBSTITUTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 451-19.6.25.0015
Prestação de Contas nº 451-19.2016.6.25.0015
INTERESSADOS(A): MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WESLEY GEIBE SILVA COSTA – OAB: 7615/SE
Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos observando, quanto à inscrição do candidato no cadastro nacional
dos eleitores (Sistema ELO), as atualizações pertinentes. Após, certifique-se e arquive-se.
I.
Neópolis, 1º de fevereiro de 2018.
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
JUIZ ELEITORAL SUBSTITUTO
Edital
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EDITAL 009/2018 - CIÊNCIA DE SENTENÇA
A Doutora ROSIVAN MACHADO DA SILVA, Juíza 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 REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) de ILHA DAS
FLORES, Albérico de Melo Neto, foram declaradas não prestadas as contas do Partido – Exercício 2016, cuja
parte dispositiva da sentença se segue:
Destarte, ante as razões expendidas, e em consequência da presente decisão, imponho ao referido grêmio
partidário a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário, medida que deve perdurar enquanto não for
regularizada a situação do partido político, sanção a incidir após o trânsito em julgado da presente decisão (art.
48, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Transitada em julgado, lance-se a informação no sistema SICO.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 05 de janeiro de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
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. O
inteiro teor da sentença encontra-se à disposição no Cartório Eleitoral da 15ª Zona. Dado e passado nesta cidade
de Neópolis/SE em 8 de fevereiro de 2018. Eu, Nathalie Malhado Gomes de Siqueira Chefe de Cartório Eleitoral,
digitei e conferi.
ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral
EDITAL 010/2018 - CIÊNCIA DE SENTENÇA
A Doutora ROSIVAN MACHADO DA SILVA, Juíza 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
encontrados nos endereços cadastrados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o
Presidente(a) e Tesoureiro(a) do Diretório Municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de ILHA
DAS FLORES, Evaldo Calixto Neto e Ronaldo Santos Calixto, respectivamente, foram declaradas não prestadas
as contas do Partido – Exercício 2016, cuja parte dispositiva da sentença se segue:
Destarte, ante as razões expendidas, e em consequência da presente decisão, imponho ao referido grêmio
partidário a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário, medida que deve perdurar enquanto não for
regularizada a situação do partido político, sanção a incidir após o trânsito em julgado da presente decisão (art.
48, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Transitada em julgado, lance-se a informação no sistema SICO.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 13 de novembro de 2017.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
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. O
inteiro teor da sentença encontra-se à disposição no Cartório Eleitoral da 15ª Zona. Dado e passado nesta cidade
de Neópolis/SE em 8 de fevereiro de 2018. Eu, Nathalie Malhado Gomes de Siqueira Chefe de Cartório Eleitoral,
digitei e conferi.
ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral
EDITAL 011/2018 - CIÊNCIA DE SENTENÇA
A Doutora ROSIVAN MACHADO DA SILVA, Juíza 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
encontrados nos endereços cadastrados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o
Presidente(a) e Tesoureiro(a) do Diretório Municipal do PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) de ILHA DAS
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FLORES, Francisco Almeida da Silva e Maria Margarida Vieira da Silva, respectivamente, foram declaradas não
prestadas as contas do Partido – Exercício 2016, cuja parte dispositiva da sentença se segue:
Destarte, ante as razões expendidas, e em consequência da presente decisão, imponho ao referido grêmio
partidário a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário, medida que deve perdurar enquanto não for
regularizada a situação do partido político, sanção a incidir após o trânsito em julgado da presente decisão (art. 48,
da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Transitada em julgado, lance-se a informação no sistema SICO.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 13 de novembro de 2017.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
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. O
inteiro teor da sentença encontra-se à disposição no Cartório Eleitoral da 15ª Zona. Dado e passado nesta cidade
de Neópolis/SE em 8 de fevereiro de 2018. Eu, Nathalie Malhado Gomes de Siqueira Chefe de Cartório Eleitoral,
digitei e conferi.
ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral
EDITAL 012/2018 - CIÊNCIA DE SENTENÇA
A Doutora ROSIVAN MACHADO DA SILVA, Juíza 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
Presidente(a) do Diretório Municipal do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC do B) de ILHA DAS FLORES,
Auberon Pereira da Silva, foram declaradas não prestadas as contas do Partido – Exercício 2016, cuja parte
dispositiva da sentença se segue:
Destarte, ante as razões expendidas, e em consequência da presente decisão, imponho ao referido grêmio
partidário a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário, medida que deve perdurar enquanto não for
regularizada a situação do partido político, sanção a incidir após o trânsito em julgado da presente decisão (art.
48, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Transitada em julgado, lance-se a informação no sistema SICO.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 13 de novembro de 2017.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
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. O
inteiro teor da sentença encontra-se à disposição no Cartório Eleitoral da 15ª Zona. Dado e passado nesta cidade
de Neópolis/SE em 8 de fevereiro de 2018. Eu, Nathalie Malhado Gomes de Siqueira Chefe de Cartório Eleitoral,
digitei e conferi.
ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral
EDITAL 013/2018 - CIÊNCIA DE SENTENÇA
A Doutora ROSIVAN MACHADO DA SILVA, Juíza 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
encontrados nos endereços cadastrados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o
Presidente(a) e Tesoureiro(a) do Diretório Municipal do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN) de
BREJO GRANDE, Mario Cesar Ferreira Machado e Maria José Ferreira Machado, respectivamente, foram
declaradas não prestadas as contas do Partido – Exercício 2015, cuja parte dispositiva da sentença se segue:
Ante o exposto, uma vez que não foram supridas as irregularidades apontadas pelo Cartório Eleitoral, DECLARO
DESAPROVADAS as contas do Diretório do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN) do Município de
Brejo Grande, referente ao exercício financeiro de 2015.
Lance-se o presente julgamento no Sistema de Contas – SICO.
Sem custas.
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P.R.I.
Neópolis, 25 de janeiro de 2018.
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
Juiz Eleitoral Substituto
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. O
inteiro teor da sentença encontra-se à disposição no Cartório Eleitoral da 15ª Zona. Dado e passado nesta cidade
de Neópolis/SE em 8 de fevereiro de 2018. Eu, Nathalie Malhado Gomes de Siqueira Chefe de Cartório Eleitoral,
digitei e conferi.
ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral
EDITAL 015/2018 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A Doutora ROSIVAN MACHADO DA SILVA, Juíza Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei,
etc...
FAZ SABER ao Presidente e ao Tesoureiro do Partido Comunista do Brasil (PC do B) de Ilha das Flores/SE que,
não tendo sido encontrados nos endereços cadastrados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
(SGIP), torna-se, através do presente Edital, intimados para sanar as irregularidades apontadas no Parecer
Técnico, ou apresentar as justificativas que entenda devidas, referente a Prestação de Contas nº 7494.2016.6.25.0032. Prazo: 03 (três) dias.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e para que não possa, 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 08 de fevereiro de 2018. Eu, Nathalie Malhado Gomes de Siqueira
Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e conferi.
ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral
EDITAL 014/2018 - CIÊNCIA DE SENTENÇA
A Doutora ROSIVAN MACHADO DA SILVA, Juíza 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
Presidente(a) do Diretório Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de ILHA DAS FLORES,
Rosinaldo Alves Santos, foram declaradas não prestadas as contas do Partido – Exercício 2016, cuja parte
dispositiva da sentença se segue:
Destarte, ante as razões expendidas, e em consequência da presente decisão, imponho ao referido grêmio
partidário a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário, medida que deve perdurar enquanto não for
regularizada a situação do partido político, sanção a incidir após o trânsito em julgado da presente decisão (art.
48, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Transitada em julgado, lance-se a informação no sistema SICO.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis, 16 de novembro de 2017.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
JUÍZA ELEITORAL
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. O
inteiro teor da sentença encontra-se à disposição no Cartório Eleitoral da 15ª Zona. Dado e passado nesta cidade
de Neópolis/SE em 8 de fevereiro de 2018. Eu, Nathalie Malhado Gomes de Siqueira Chefe de Cartório Eleitoral,
digitei e conferi.
ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral
19ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 502-97.2016.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)

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

Ano 2018, Número 026

Aracaju, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

Página 15

DR. GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO POR AMOR A SÃO FRANCISCO (SD / PHS / PMDB / PT / PDT / PR / PRB)
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
INVESTIGADO: ALTAIR SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO: Paulo Ernani de Menezes - OAB: 1686/SE
ADVOGADO: Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB: 6408/SE
INVESTIGADO: MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAUJO
ADVOGADO: Paulo Ernani de Menezes - OAB: 1686/SE
ADVOGADO: Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB: 6408/SE
INVESTIGADO: MARIA ROSA BARBOSA ARAUJO NASCIMENTO
ADVOGADO: Paulo Ernani de Menezes - OAB: 1686/SE
ADVOGADO: Carlos Alberto de Carvalho Sobral Neto - OAB: 6408/SE
RESUMO: (TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - LEI 9.504/97, ART. 97-A) - Eleições - Eleição Majoritária - Captação
Ilícita de Sufrágio - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE REGISTRO
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos e examinados os autos.
Intimem-se as partes via Diário da Justiça para que, querendo, se manifestem acerca do laudo pericial no prazo
comum de 15 dias (art. 477, § 1º, CPC).
Após, com ou sem manifestação das partes, sigam os autos ao Representante do Ministério Público.
Cumpra-se.
Propriá, 8 de fevereiro de 2018.
JUIZ GEILTON COSTA Cardoso da Silva
Titular da 19ª ZE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Edital
EDITAL 41/2018
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 19ª ZONA, DR. GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA,
COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE PROPRIÁ, TELHA, SÃO FRANCISCO, AMPARO DE SÃO
FRANCISCO E JAPOATÃ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram DEFERIDOS os requerimentos
de alistamento, transferência e revisão referentes ao Lote 02/2018. As respectivas relações encontram-se à
disposição para consulta no local de costume, nas dependências do Fórum Local em Propriá/SE. O prazo para
recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com os arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003,
contados a partir da presente publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
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 nove dias do mês de fevereiro do ano de 2018.
Eu, Josefa Lourenço dos Santos, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
Documento assinado eletronicamente por GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA, Juiz Eleitoral, em 09/02/2018,
às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
26ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 63-67.2017.6.25.0020
ORIGEM: SERGIPE - SANTA ROSA DE LIMA - 26ª ZONA ELEITORAL (RIBEIRÓPOLIS)
JUIZ ELEITORAL HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB (COMISSÃO PROVISÓRIA DE SANTA ROSA DE
LIMA)
INTERESSADO(A): GIVALDO DOS SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA, TESOUREIRO
AUTOR: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
AUTOR: ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO, PRESIDENTE
AUTOR: ANA MARIA DE MENEZES, TESOUREIRA
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ADVOGADO: ROGERIO CARVALHO RAIMUNDO - OAB: 4046/SE
ADVOGADO: Wesley Araújo Cardoso - OAB: 5509/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Comissão
Provisória - Contas não apresentadas - ANO 2016
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo Diretório Regional do Partido
Socialista Brasileiro - PSB, referente as contas da Comissão Municipal de Santa Rosa de Lima/SE, objetivando a
aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2016.
Devidamente registro e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Foi publicado edital e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não houve apresentação de impugnação no
prazo estipulado, nem distribuição de cotas do Fundo Partidário por parte dos órgãos diretivos nacional e estadual
à respectiva agremiação partidária municipal.
Juntado aos autos relatório emitido no SPCA , extraído do site do TRE/SE.
A Unidade Técnica opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público manifestou-se pela aprovação das contas
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A Lei nº 13.165/2015, em seu art. 3º, acrescentou o § 4º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo disciplina
inovadora no que concerne à Prestação de Contas dos órgãos partidários municipais que hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadados bens estimáveis em dinheiro no exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
¿Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
...
§ 4º - Os Órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse partido".
Tal disposição foi regulamentada pela Resolução - TSE nº 23.464/2015, conforme estabelece seu artigo 28, § 3º,
valendo destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º.
¿art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados" .
A supracitada Resolução aplica-se portanto, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2016,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verificar-se que o órgão partidário municipal não movimentou
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro ao longo do exercício em análise.
Isto posto, com fundamento no art. 45, inciso VIII, "(a)" da Resolução - TSE nº 23.464/2015, DETERMINO o
imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos,
como PRESTADA E APROVADAS, do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB - Santa Rosa de
Lima/SE, referentes ao exercício financeiro de 2016.
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.
Ribeirópolis (SE), 06 de fevereiro de 2018.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Despacho
AÇÃO PENAL 71-94.2015.6.25.0026
ORIGEM: RIBEIRÓPOLIS-SE (26ª ZONA ELEITORAL - RIBEIRÓPOLIS)
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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RÉU: JOSÉ EVANDO DE LIMA SILVA
ADVOGADO: BRUNO ROCHA SILVEIRA - OAB: 7893/SE
RESUMO: AÇÃO PENAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - DOMICÍLIO ELEITORAL - NÃO COMPROVAÇÃO
DESPACHO/DECISÃO:
R. hoje.
Tendo em vista que transcorreu o prazo e o Sr. José Evandro de Lima Silva não apresentou resposta à acusação
e do pedido de renúncia do Advogado Dativo, Dr. Bruno Rocha Silveira, OAB/SE 7893, nomeado em audiência no
dia 12 de maio de 2016 para acompanhar o referido réu.
Considerando que a Lei nº 4.737/65, em seu art. 364 prevê a aplicação, como lei subsidiária ou supletiva, o
Código de Processo Penal e suas disposições não tratam de revelia.
Defiro o pedido de renúncia formulado pelo Dr. Bruno Rocha Silveira, OAB/SE 7893, e nos termos do art. 396-A,
§2, do CPP, nomeio a Drª. Maria Diony Barros Matos, OAB/SE 10.335, como Advogada Dativa do réu, o Sr. José
Evandro de Lima Silva, devendo ser a causídica intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, para dizer se aceita o
múnus conferido.
Aceitando, intime-se para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo-a que poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Expeça-se Carta Precatória, se necessário.
Após, retorne os autos conclusos.
Ribeirópolis/SE, 06 de fevereiro de 2018.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO
Juiz Eleitoral
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 22-03.2017.6.25.0020
ORIGEM: SANTA ROSA DE LIMA-SE (26ª ZONA ELEITORAL - RIBEIRÓPOLIS)
INTERESSADO(A): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA/SE
INTERESSADO(A): MADJA ELENA SOUSA LIMA, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): JURACI BARRETO DE LIMA, TESOUREIRO
ADVOGADO: ALEXANDRE BRITO DE FIGUEREDO - OAB: 2548/SE
ADVOGADO: Fausto Goes Leite Júnior - OAB: 2525/SE
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Ógão de Direção Municipal - Ano
2016
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral, Dr. Horácio Gomes Carneiro Leão, INTIMO o Diretório Municipal do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, do município de Santa Rosa de Lima/SE, e seus responsáveis
legais, através de seu causídico, para manifestar-se, no prazo de 30 dias, sobre as irregularidades descritas
abaixo apontadas na certidão de fls. 62:
1 - Não foram apresentados os extratos referentes aos meses janeiro a maio de 2016, art. 29, V, Resolução TSE
23.464/2015.
2 - O documento de fls. 22, relação de contas correntes, refere-se a município diverso do que está em análise,
não atendendo ao comando do art. 29, III, Resolução 23.464/2015.
3 Não foram apresentados os documentos fiscais das despesas realizadas com recursos do fundo partidário, nos
termos do art. 29, VI, Resolução TSE 23.464/2015.
Ribeirópolis/SE, em 08/02/2018.
Fernando de Souza Lima
Chefe de Cartório
28ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 004/2018 (20 DIAS)
O Doutor PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA, Juiz da 28º Zona Eleitoral de Sergipe, no uso de suas
atribuições legais etc,
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE do Município de Canindé de São Francisco/SE,
seu presidente, o Senhor CARLOS ROBERTO DAMASCENO e seu tesoureiro SINVALDO VIEIRA DE ANDRADE,
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de que ficam os mesmos INTIMADOS da sentença proferida nos autos do Processo n.º 212-73.2016.6.25.0028
(Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2015), Protocolo n.º 20.651/2016, cuja parte dispositiva estabelece:
“Isto posto, julgo EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, e DECLARO NÃO PRESTADAS as
contas do Partido Humanista da Solidariedade (Diretório/Comissão Provisória de Canindé de São Francisco/SE),
referente ao exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 45, V, “a”, da Resolução TSE nº 23.432/2014, o qual
fica sujeito a proibição de recebimento das cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer
omisso.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado a presente sentença, registre-se as informações pertinentes no Sistema de Informações de
Contas (SICO), bem como expeça-se ofícios aos diretórios regional e nacional do partido, determinando aos
mesmos que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal, na forma e pelo prazo indicado no
presente provimento.
Atendidos todos os comandos, arquivem-se os autos.
Canindé de São Francisco/SE, 26 de janeiro de 2018.
SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA
Juiz Eleitoral Substituto da 28ª Zona”
E para conhecimento de todos, é passado o presente Edital que fica afixado no local de costume.
Canindé de São Francisco/SE, 08 de fevereiro de 2018.
Eu ________________, Jan Henrique Santos Ferraz, Chefe de Cartório, o fiz, digitei e subscrevi.
JAN HENRIQUE SANTOS FERRAZ
Chefe do Cartório da 28ª Zona Eleitoral
EDITAL 005/2018 (20 DIAS)
O Doutor PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA, Juiz da 28º Zona Eleitoral de Sergipe, no uso de suas
atribuições legais etc,
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE do Município de Canindé de São Francisco/SE,
seu presidente, o Senhor CARLOS ROBERTO DAMASCENO e seu tesoureiro SINVALDO VIEIRA DE ANDRADE,
de que ficam os mesmos INTIMADOS da sentença proferida nos autos do Processo n.º 32-23.2017.6.25.0028
(Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2016), Protocolo n.º 5.918/2017, cuja parte dispositiva estabelece:
“Isto posto, julgo EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, e DECLARO NÃO PRESTADAS as
contas do Partido Humanista da Solidariedade (Diretório/Comissão Provisória de Canindé de São Francisco/SE),
referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o qual
fica sujeito a proibição de recebimento das cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer
omisso.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado a presente sentença, registre-se as informações pertinentes no Sistema de Informações de
Contas (SICO), bem como expeça-se ofícios aos diretórios regional e nacional do partido, determinando aos
mesmos que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal, na forma e pelo prazo indicado no
presente provimento.
Atendidos todos os comandos, arquivem-se os autos.
Canindé de São Francisco/SE, 26 de janeiro de 2018.
SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA
Juiz Eleitoral Substituto da 28ª Zona”
E para conhecimento de todos, é passado o presente Edital que fica afixado no local de costume.
Canindé de São Francisco/SE, 08 de fevereiro de 2018.
Eu ________________, Jan Henrique Santos Ferraz, Chefe de Cartório, o fiz, digitei e subscrevi.
JAN HENRIQUE SANTOS FERRAZ
Chefe do Cartório da 28ª Zona Eleitoral
EDITAL 006/2018 (20 DIAS)
O Doutor PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA, Juiz da 28º Zona Eleitoral de Sergipe, no uso de suas
atribuições legais etc,
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL do Município de Canindé de São Francisco/SE, seu
presidente, o Senhor CLAUDIO LIMA VASCONCELOS e sua tesoureira THALITA SOLEDADE TORRES
VASCONCELOS, de que ficam os mesmos INTIMADOS da sentença proferida nos autos do Processo n.º 4437.2017.6.25.0028 (Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2016), Protocolo n.º 5.933/2017, cuja parte
dispositiva estabelece:
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“Isto posto, julgo EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, e DECLARO NÃO PRESTADAS as
contas do Partido Trabalhista do Brasil – PT do B (Diretório/Comissão Provisória de Canindé de São
Francisco/SE), referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE nº
23.464/2015, o qual fica sujeito a proibição de recebimento das cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado a presente sentença, registre-se as informações pertinentes no Sistema de Informações de
Contas (SICO), bem como expeça-se ofícios aos diretórios regional e nacional do partido, determinando aos
mesmos que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal, na forma e pelo prazo indicado no
presente provimento.
Atendidos todos os comandos, arquivem-se os autos.
Canindé de São Francisco/SE, 26 de janeiro de 2018.
SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA
Juiz Eleitoral Substituto da 28ª Zona”
E para conhecimento de todos, é passado o presente Edital que fica afixado no local de costume.
Canindé de São Francisco/SE, 08 de fevereiro de 2018.
Eu ________________, Jan Henrique Santos Ferraz, Chefe de Cartório, o fiz, digitei e subscrevi.
JAN HENRIQUE SANTOS FERRAZ
Chefe do Cartório da 28ª Zona Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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