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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 1/2019, DE 07/01/19
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, RUBENS LISBOA MACIEL FILHO,
no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo art. 1º, XIV, da Portaria TRE/SE 337, de 21/03/2014;
Considerando o disposto no artigo 2º da Resolução 23.323/2010, do Tribunal Superior Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º. Publicar as diárias concedidas no mês de DEZEMBRO/2018, constantes do anexo desta portaria.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR-GERAL
PORTARIA 6/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o 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 0632215;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora FLÁVIA THAIS ANDRADE COSTA, requisitada, matrícula
309R590, Auxiliar de Cartório da 4ª Zona Eleitoral, com sede em Boquim/SE, para, sem prejuízo de suas
atribuições, exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 17 e 18/12/18,
em substituição a MARIA LÍVIA DE OLIVEIRA GÓIS SOUZA, em virtude de usufruto de férias e folga da titular 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 17/12/18.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETOR GERAL
PORTARIA 9/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o 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 0632454;
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor VALDECO DO NASCIMENTO VIEIRA, requisitado, matrícula
309R484, Auxiliar de Cartório da 4ª Zona Eleitoral, com sede em Boquim/SE, para, sem prejuízo de suas
atribuições, exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no dia 19/12/18, em
substituição a MARIA LÍVIA DE OLIVEIRA GÓIS SOUZA, em virtude de usufruto de folgas da titular, 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 19/12/18.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETOR GERAL
PORTARIA 10/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o 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 0628871;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor CRISTIANO DOS SANTOS, requisitado, matrícula 309R536, da
18ª Zona Eleitoral, com sede em Porto da Folha/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função
comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no dia 10/12/18, em substituição a ROMÁRIO GOMES
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SANTOS, 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 10/12/18.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETOR GERAL
PORTARIA 11/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o 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 0631150;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor JOSE VICENTE FERREIRA NETO, requisitado, matrícula
309R496, Auxiliar de Cartório da 28ª Zona Eleitoral, com Sede em Canindé de São Francisco/SE, para, sem
prejuízo de suas atribuições, exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no dia
10/12/18, em substituição a JAN HENRIQUE SANTOS FERRAZ, em virtude de participação do titular no evento
"Encontro para Acompanhamento de Servidores em Estágio Probatório" promovido na Sede deste 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 10/12/18.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 12/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o 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 0631044;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora MARIA APARECIDA ALVES OLIVEIRA, requisitada, matrícula
309R333, Auxiliar de Cartório, lotada na 22ª Zona Eleitoral, com sede em Simão Dias/SE, para, sem prejuízo de
suas atribuições, substituir o servidor PAULO SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO, Responsável pelo Posto de
Atendimento de Poço Verde, município termo da referida Zona, FC-1, no período de 7 a 21/01/19, em virtude de
férias do titular.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 7/1/19.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETOR GERAL
PORTARIA 4/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o 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 0627494;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora PATRÍCIA ALVES DOS SANTOS SILVESTRE, requisitada,
matrícula 309R359, Auxiliar de Cartório da 35ª Zona Eleitoral, com sede em Umbaúba/SE, para, sem prejuízo de
suas atribuições, exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, no dia 7/12/18, em
substituição a HÉLCIO VIEIRA DE MELO MOTA, em virtude de férias do titular 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 7/12/18.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETOR GERAL
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Atos da Secretaria Judiciária
Edital
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Em cumprimento ao disposto no artigo 285, parágrafo único do Código de Processo c/c art. 101, § 13 do
Regimento Interno do TRE-SE, damos ciência aos interessados que em 07/01/2019 foram
distribuídos/redistribuídos no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos e no Sistema PJe, os
feitos relacionados no hiperlink abaixo:
http://apps.tre-se.jus.br/sadJudSadp/distribuicao/sessao.do?action=listarDistribuicao&data=07/01/2019
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 08 de janeiro de 2019.
MARCOS VINICIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Sentença
EXECUÇÃO FISCAL 280-37/96 (PROTOCOLO 853/1996)
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: ERIVALDO VIEIRA DE MENEZES
Trata-se de execução fiscal proposta pela União, por conduto da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de
Sergipe, em face de Erivaldo Vieira de Menezes, para cobrança de crédito não tributário oriundo de imposição de
multa eleitoral, conforme documento de fl. 11-12.
Após tramitação regular, a exequente informa a anistia do crédito, solicitando a extinção do feito em manifestação
de fl.71.
É o breve relato. Passo à fundamentação e ao dispositivo.
Prescreve o Código de Processo Civil in verbis:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.
Extrai-se da documentação colacionada aos autos, trazida pela própria exequente, que a obrigação foi satisfeita
com a anistia da dívida, sendo caso de extinção da execução que deve ser declarada por sentença para que
produza seus efeitos.
Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A presente EXECUÇÃO na forma dos arts. 924, inciso III e 925 do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Aracaju/SE, 17 de dezembro de 2018.
JUMARA PORTO PINHEIRO
Juíza Eleitoral
03ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 354-55.2016.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE GRACCHO
CARDOSO)
ADVOGADO: Elaine Cristina Chagas Pereira - OAB: 9358/SE
RESUMO: Prestação de Contas - Partido Político - Pedido de Aprovação
ATO ORDINATÓRIO
O Cartório Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral NOTIFICA os Recorrentes/Recorridos do processo em epígrafe, acerca da
descida dos autos a esse juízo.
Aquidabã, 08 de janeiro de 2019.
SANDRA MIRANDA C. LIMA
Chefe do Cartório Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 452-71.2016.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - CEDRO DE SÃO JOÃO - 25ª ZONA ELEITORAL (CEDRO DE SÃO JOÃO)
INTERESSADO(A): PV - PARTIDO VERDE
ADVOGADO: KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - OAB: 7297/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO
ATO ORDINATÓRIO
O Cartório Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral NOTIFICA os Recorrentes/Recorridos do processo em epígrafe, acerca da
descida dos autos a esse juízo.
Aquidabã, 08 de janeiro de 2019.
SANDRA MIRANDA C. LIMA
Chefe do Cartório Eleitoral
04ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 002/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ELEITORAL
O Exmo Juiz Eleitoral da 04ª Zona, Eládio Pacheco Magalhães, na forma da lei etc,
FAZ SABER a todos que, em conformidade com o que preceitua o art. 59, da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
o(s) Partido(s) abaixo listado(s) prestou(aram) contas relativa as Eleições 2018. Dito isso, faculta-se a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste expediente, oferecer impugnação mediante
petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação Financeira e/ou
de bens estimáveis no período.
PARTIDO

PT

DIRETÓRIO
MUNICIPAL

ARAUÁ/SE

PR
RIACHÃO DO
DANTAS/SE
PSC

RESPONSÁVEIS / ADVOGADO
EUDSON LIMA SANTOS - PRESIDENTE DO
PARTIDO.
ELIEL EDUALASE DOS SANTOS –
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Advogado: LUIZ GUSTAVO COSTA DE
OLIVEIRA DA SILVA – OAB: 6768/SE
JOSÉ EUVALDO DE ALMEIDA - PRESIDENTE
DO PARTIDO.
MARIA JOSINETE LOPES DE ALMEIDA –
TESOUREIRA
Advogado: EDUARDO SOUZA SANTOS – OAB:
7161/SE
LAELSON MENESES DA SILVA PRESIDENTE DO PARTIDO.
EMMANUEL SANTOS TAVEIRA –
TESOUREIRO
Advogado: AIDAM SANTOS SILVA – OAB:
10.423/SE

PROTOCOLO/PROC.

3.150/2018
102-78.2018.6.25.0004

3.170/2018
85-42.2018.6.25.0004

3.172/2018
86-27.2018.6.25.0004

E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro não se possa alegar ignorância, expeço o
presente com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume. Dado e passado nesta
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Cidade de Boquim, Estado de Sergipe, ao(s) 07 (sete) dia(s) do mês de janeiro de 2019, Lídia Almeida Santos,
Chefe de Cartório Substituta, digitei e de ato ordinatório, através da Portaria 03/2015, assino.
LÍDIA ALMEIDA SANTOS
Chefe de Cartório
05ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 001/2019 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - PSD MURIBECA
Prazo: 3 dias
A Excelentíssima Dra. Andréa Caldas de Souza Lisa, Juíza da 05ª Zona Eleitoral de Capela, Estado de Sergipe,
no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, FAZ SABER, a
todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, nos termos do art. 45, I, da Resolução
TSE n. 23.546/2017, que o partido político e respectivos responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, no exercício financeiro de 2017, as quais se encontram em
Cartório, sendo facultado a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste Edital,
a apresentação de impugnação, em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PARTIDO/
SIGLA
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRÁTICO
- PSD

MUNICÍPIO

RESPONSÁVEIS

PROTOCOLO/
PROCESS

MURIBECA/SE

SANDRA MARIA DA SILVA, PRESIDENTE;
SILVIO BARRETO RAMOS, TESOUREIRO;
BEL. FABIANO FREIRE FEITOSA – OAB/SE 3.173

2.443/2018
74-10.2018.6.25.0005

E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no DJE/SE. Dado e passado nesta cidade de Capela, aos sete (07) dias do mês de janeiro
do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, Najara Evangelista, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente
Edital.
NAJARA EVANGELISTA
Técnica Judiciária
Autorizado pela Portaria 02/2015-05ªZE
09ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 3/2019 - 09ª ZE - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
De ordem do MM. JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZONA/SE, Herval Márcio Silveira Vieira, no uso das suas atribuições,
Torna público a todos, os Partidos Políticos do Município de Itabaiana/SE, que apresentaram declaração de
ausência de movimentação, relativas ao exercício de 2017, atendendo ao art. 45, I, da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Qualquer interessado pode, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, oferecer impugnação
que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis.
PROCESSO
12-55.2018.6.25.0009

PARTIDO
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL - PMN

PRESIDENTE
PAULO DE
MENDONÇA

TESOUREIRO
JEOVAH DOS SANTOS DA
CRUZ

Determinou o(a) Ex(ª). Sr(ª). Juiz(a) Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local de costume, e publicado
no DJE.
Eu, Israel Macedo Carvalho, Chefe de Cartório em substituição, de Ordem do MM Juiz Eleitoral, preparei o
presente edital que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Israel Macedo Carvalho
Chefe de Cartório, em substituição
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15ª Zona Eleitoral
Sentença
REPRESENTAÇÃO 565-04.2016.6.25.0032
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A)(S): EULÁLIA CELY SILVA CALUMBY
ADVOGADOS: MILTON EDUARDO SANTOS DE SANTANA, OAB/SE 5964
DANIEL ALVES COSTA, OAB/SE 4416/00523
CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA, OAB/3173
ELENI FERREIRA LISBOA
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA, OAB/3173
Vistos etc,
Cuidam os autos de REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de EULÁLIA CELY SILVA CALUMBI, CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE e
ELENI FERREIRA LISBOA, devidamente qualificados nos autos, em razão dos fatos que passa a se expor.
Segundo a peça exordial, a Primeira investigada, que concorria a cargo proporcional no pleito de 2016 no
Município de Ilha das Flores, foi flagrada no dia da eleição dentro de um veículo no qual havia grande quantidade
de material de propaganda (santinhos, adesivos e outros), relativos à sua própria campanha e também da Chapa
Majoritária, composta pelo Segundo e pela Terceira Investigada, além de papéis e anotações indicativas da
“compra de votos” (captação ilícita de sufrágio).
Relata que referidos papéis continham os nomes de diversos eleitores, ao lado de informação sobre valores e
materiais de construção, a maioria deles com a palavra “ok” ao lado, denotando a entrega dos benefícios
anotados, situação que se restou confirmada em procedimento investigativo.
Discorrendo sobre os fatos e as normas que regem a matéria, conclui o Ministério Público Eleitoral asseverando
que a candidata ao cargo de vereador, visando obter votos indevidamente para si e para a chapa majoritária que
apoiava, incorreu na prática da captação ilícita de sufrágio, pelo que requer seja declarada a inelegibilidade dos
Representados, impondo-lhes as sanções previstas para a conduta tipificada no art. 41-A da Lei das Eleições
(9.504/97).
Juntou documentos à inicial.
Citados, os Representados ofertaram defesa rechaçando os argumentos do Representante.
Rejeitada a preliminar arguida procedeu-se à regular instrução do feito.
Em sede de alegações finais, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no sentido de julgar-se procedente a
Representação em relação à Primeira Representada, e improcedente em relação aos demais.
Os Representados pugnaram pela improcedência da Representação.
É o relatório.
Decido.
A instrução processual confirmou a prática, pela Primeira Investigante, da conduta descrita na inicial, de
aliciamento de eleitores mediante doação de valores e materiais diversos, em troca de voto para a sua campanha,
corroborando os indícios da captação ilícita de sufrágio contidos no nas anotações e material apreendido.
Da atenta análise do depoimento pessoal da Investigada Eulália Cely Silva Calumbi, extrai-se, em verdade, uma
confissão da prática ilícita apontada na inicial, a despeito da tentativa de justificar a conduta sob a alegação de não
atendimento das solicitações feitas pelos eleitores e por ela anotadas.
Com efeito, relata a Representada que era procurada em sua residência por eleitores que lhe faziam pedidos
diversos, de dinheiro, materiais de construção e outros benefícios, os quais eram por ela anotados com o intuito de
demonstrar-lhes atenção.
Registra que nem todas as pessoas que a procuravam eram seus eleitores - o que reforça a inarredável conclusão
de que os pedidos era de fato vinculados à cooptação para fins de voto -, e embora assevere que não atendeu aos
pedidos recebidos, reconhece que solicitou o voto dos que a procuraram para pedir auxílio.
Os eleitores/beneficiários ouvidos em Juízo, além de confirmar a prática ilícita, desmentem a afirmação de que
não houve atendimento dos seus pedidos.
José Roberto dos Santos assevera que foi a própria Representada quem o procurou, fez o pedido de voto com a
oferta de R$ 100,00 (cem reais) – valor este que consta das anotações apreendidas -, tendo a testemunha
respondido à candidata que iria lhe dar o voto sem querer nada, até porque já era seu eleitor. Justifica, referida
testemunha, que tinha gratidão por benefício anterior que lhe fizera a mãe da Investigada.
Corroborando a conduta ilícita, a testemunha Antonio dos Santos confirma que a Representada lhe pediu o voto,
ao que o eleitor respondeu que estava precisando de uma ajuda para fazer uma rede de pesca, no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), ouvindo como resposta da candidata a promessa de que se ela ganhasse a
eleição doaria o valor pedido. Consta, referido eleitor, nas anotações apreendidas.

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

Ano 2019, Número 003

Aracaju, quarta-feira, 9 de janeiro de 2019

Página 8

A testemunha Mário César Ramos Cahé, relata que a Representada foi lhe pedir voto, e como possui família
grande - com cerca de doze a dezoito pessoas votantes -, afirmou que somente votariam em quem lhe desse uma
ajuda no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), numerário que lhe era indispensável para o pagamento de uma
dívida. Registra que recebeu o valor ajustado e em troca foram dados oito votos à candidata.
Nesse toar, tenho por certo que o acervo probatório revela que as anotações apreendidas com a Primeira
Representada efetivamente demonstravam que mais de uma centena de eleitores renderam-se à conduta ilícita
por ela praticada, de transformar os seus respectivos votos em moeda de troca, instando-os a aceitar vantagem
financeira ou materiais diversos em troca da liberdade do sufrágio.
Diante do arcabouço probatório, constituído por documentos e testemunhos, resta configurada a captação ilícita de
sufrágio pela Primeira Representada.
Não há, contudo, nenhum elemento que vincule os candidatos majoritários à referida prática ilícita, conforme
reconhecido pelo próprio investigante em suas alegações finais.
A norma inserta no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, estabelece:
“Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da
eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma,
observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.”
O doutrinador Francisco de Assis Vieira Sanseverino (Compra de votos – Análise à luz dos princípios
democráticos, Verbo Jurídico, 2007, p. 274) leciona que o art. 41-A da Lei n. 9.504/97 protege como bens
jurídicos, de forma mais ampla, a normalidade e a legitimidade das eleições e, de maneira mais específica, o
direito de votar do eleitor e a igualdade de oportunidades entre candidatos, partidos e coligações.
Indo além, a captação ilícita pressupõe, para sua caracterização, pelo menos três elementos, segundo
interpretação do c. TSE: 1 – a prática de uma conduta (doar, oferecer, prometer, etc.); 2 – a existência de uma
pessoa física (eleitor); 3 - o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter o voto).
No caso sub examine, de clareza solar, à luz da prova coligida, a oferta e a efetiva entrega de benefício
financeiro e/ou materiais de construção e outros, a mais de uma centena de eleitores, pela Primeira Investigada,
com o objetivo específico de obter votos em favor da sua campanha.
No caso em comento tenho que efetivamente há provas robustas e suficientes a amparar a pretensão posta.
Portanto, configurado o ilícito, aplicar-se-á como consequência da conduta ilícita/indevida a cassação do diploma
da candidata representado, uma vez que já lhe outorgado o diploma, inclusive estando no exercício do mandato.
Ora, a quantidade de pessoas aliciadas e arregimentadas (mais de uma centena), por meio de pagamento e
promessa de pagamento em dinheiro e/ou doação de materiais diversos, aliada ao fato de tratar-se de pequeno
município, deixa patente o efeito devastador e deletério da ação da investigada no pleito em questão.
Por outro lado, conforme reconhecido pelo Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais, não restaram
provadas condutas ilegais a imputar-se ao Segundo ou à Terceira Representada, nem demonstraram os autos que
os benefícios e valores concedidos e/ou prometidos destinavam-se à compra de votos para a chapa majoritária.
Por todo o exposto, restou claro para este Juízo haver provas suficientes da captação ilícita de sufrágio em
benefício da primeira Representada, tornando ilegítima a eleição, com interferência direta na liberdade e vontade
do eleitor.
Posto isso, JULGO procedente em parte a ação para absolver CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE e
ELENI FERREIRA LISBOA, e para cassar o mandato de vereador de EULÁLIA CELY SILVA CALUMBI, nos
termos do artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97.
Outrossim, considerando a gravidade da conduta da Representada, condeno-a ao pagamento da multa prevista na
norma citada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Julgo, destarte, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil vigente.
Transitada em julgado a presente decisão, é de se reconhecer a inelegibilidade da Representada, nos termos da
alínea j, inciso I, do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, acrescentada pela Lei Complementar nº 135/2010,
devendo lançar-se o ASE correspondente em seu cadastro eleitoral.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Havendo recurso e considerando que não há juízo de admissibilidade em primeiro grau, eventual execução desta
sentença deverá ocorrer após o juízo de admissibilidade pela instância superior (art. 257, § 2º, CE).
P. R. I.
Neópolis/SE, 17 de dezembro de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral da 15ª Zona
REPRESENTAÇÃO 572-93.2016.6.25.0032
REPRESENTANTE: JOSÉ MILTON MARQUES SILVA
ADVOGADO: ANIBAL JOSÉ LEITE DA SILVA MONTEIRO – OAB/SE 5165
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REPRESENTADO(A): ANTÔNIO TADEU PEREIRA LIMA
ANTÔNIO DAVI ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA, OAB/SE 7297
Vistos etc,
Cuidam os autos de REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO ajuizada por José Milton
Marques Silva em face de Antonio Tadeu Pereira Lima e Antonio Davi Rocha dos Santos, devidamente
qualificados nos autos, em razão dos fatos que passa a se expor.
Segundo a peça exordial, através de mídia restaria comprovado que os Representados prometeram e compraram
o voto do eleitor Wesley Gama Pimentel.
Discorrendo sobre os fatos e as normas que regem a matéria, requer sejam impostas aos Representados as
sanções previstas para a conduta tipificada no art. 41-A da Lei das Eleições (9.504/97).
Juntou documentos à inicial.
Citados, os Representados ofertaram defesa rechaçando os argumentos do Representante.
Feito regularmente instruído.
Em sede de alegações finais, manifestaram-se os Representados no sentido de julgar-se improcedente a ação, o
que também foi requerido pelo Ministério Público Eleitoral. O Representante permaneceu silente.
É o relatório.
Decido.
A instrução processual não confirmou a prática, pelos Investigados, da conduta descrita na inicial, de aliciamento
de eleitor em troca de voto para a sua campanha.
Por outra vertente, não foi possível periciar a mídia anexada uma vez que o Investigante não apresentou o
equipamento utilizado para a gravação, tornando frágil e temerária a sua utilização como prova dos fatos
noticiados, mormente quando não há outros elementos que corroborem o seu conteúdo.
Ante o exposto, não tendo o Representante se desincumbido do seu ônus probante, e atenta ao parecer ministerial
cujos fundamentos incorporo a esta decisão, JULGO improcedente a ação para absolver Antonio Tadeu Pereira
Lima e Antonio Davi Rocha dos Santos.
Transitada em julgado, arquive-se.
Sem custas.
P. R. I.
Neópolis/SE, 17 de dezembro de 2018.
DRA. ROSIVAN MACHADO DA SILVA
Juíza Eleitoral da 15ª Zona
Edital
EDITAL 002/2019
O Doutor HORÁCIO GOMES CARNEIRO, Juiz Eleitoral da 15ª Zona do Estado de Sergipe, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, através do Provimento n.º
11/2018-CGE, foi divulgado o cronograma para processamento de relações de filiação partidária, relativo ao
segundo semestre do ano de 2018.
PROCEDIMENTO
Último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos políticos via Internet.
Último dia para ordenação de Autorização de Processamento de Relação Especial.
Data limite para envio do Formulário de Acompanhamento de Relações Especiais à
CRE.
Data limite destinada à autorização da CRE para processamento.
Identificação das filiações coincidentes.
Geração das notificações para partidos, via Filiaweb, e filiados envolvidos em
coincidências de filiações.
Divulgação das coincidências de filiação.
Publicação, na Internet, das relações oficias de filiados.
Início da contagem do prazo para resposta nos processos de duplicidade de filiação.
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos.
Data limite para decisão das situações sub judice.
Data limite para registro das decisões no sistema.

PERÍODO
19 de dezembro de
2018
8 de janeiro de 2019
9 de janeiro de 2019
10 a 14 de janeiro de
2019
15 de janeiro de 2019
4 de fevereiro de 2019
14 de fevereiro de 2019
15 de fevereiro de 2019

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. Dado e passado nesta cidade de
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Neópolis/SE, em 08 de janeiro de 2019 ________________ (Alan Peixoto Daniel de Lucena), Chefe de Cartório
Eleitoral, digitei e conferi.
HORÁCIO GOMES CARNEIRO
Juiz Eleitoral
18ª Zona Eleitoral
Sentença
S E N T E N Ç A PC N° 46-03.2018.6.25.0018
Prestador: Direção Municipal - SD – Porto da Folha/SE
SENTENÇA
Vistos, etc.
O cartório da 18ª Zona Eleitoral apresentou, na informação de fl. 02, relação dos órgãos partidários que, no âmbito
desta circunscrição jurisdicional, se fizeram inadimplentes no tocante à obrigação da apresentação de suas contas
de campanha relativas ao 1º Turno das Eleições Gerais e Presidenciais de 2018, tendo sido relacionada a direção
municipal em epígrafe.Consoante exarado pelo cartório na certidão de fl. 09, corroborada pelas peças de fls.
05/08, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Contas da Justiça Eleitoral, extratos eletrônicos
encaminhados pela correspondente instituição bancária, do mesmo modo, inexistindo dados que evidenciem a
percepção, pelo(a) inadimplente, de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas ou de origem não
identificada.Devidamente citado(a) (fl.10) acerca da omissão, o(a) interessado(a) quedou-se inerte, sobrevindo o
escoamento, “in albis”, do prazo de 03 (três) dias, concedidos para que viesse a manifestar-se, conforme certidão
de fl. 11.Em seguida, pugnou o Ministério Público Eleitoral, às fls. 12/12v, pelo julgamento das contas relativas ao
órgão partidário em comento como não prestadas. Era o que havia a relatar.Passo a decidir.Assente no princípio
da lisura do pleito, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira de campanha
dos partidos políticos e candidatos tem por escopo a identificação da origem das receitas e destinação das
despesas relativas às atividades eleitorais, mediante o exame formal da documentação integrante da prestação de
contas apresentada para cumprimento ao disposto no art. 34 da Lei Nº 9.096/95, consoante regulamentação da
Res. TSE 23.553/2017.Para além da verificação, por parte da Justiça Eleitoral, da regularidade das contas, a
movimentação declarada pelos prestadores recebe, através da rede mundial de computadores (internet), ampla
divulgação, num importante contributo à transparência das campanhas políticas. Deste modo, é favorecido o
exercício da cidadania, uma vez que se estende a todos uma possibilidade de eficaz atuação na fiscalização do
processo eleitoral.Impende concluir, portanto, que são graves as consequências da violação ao dever de
apresentação das contas eleitorais, sendo inadmissível que dele venha a se eximir qualquer partido ou candidato,
sob pena de mácula insanável à lisura das eleições.No que pertine ao presente feito, versa este sobre a não
apresentação, por parte do órgão municipal do Partido Solidariedade em Porto da Folha/SE, da sua prestação de
contas de campanha eleitoral, referente ao pleito geral e presidencial de 2018, em 1º Turno.Depreende-se, dos
autos, inequívoca inércia da agremiação em tela no tocante ao adimplemento da referida obrigação, deixando esta
de protocolizar, em cartório, a integralidade das peças que, nos termos do art. 56 da Res. TSE 23.553/2017,
deveriam integrar o presente feito. Saliente-se que a omissão apontada veio a estender-se, inclusive, ao prévio
encaminhamento digital, nos termos do disposto pelos artigos 57 e 58 da resolução supramencionada, dos dados
relativos à prestação de contas, inviabilizando, em absoluto, a sua fiscalização.Deste modo, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas em análise.Por conseguinte, nos termos dos art. 77, IV, “a” e 83, II da Res. TSE Nº
23.553/2017, DETERMINO, até que sobrevenha ulterior regularização da sua prestação de contas, para o órgão
partidário inadimplente:
1. A suspensão do seu registro ou anotação;2. A suspensão da percepção de novas cotas do
FundoPartidário.Com o trânsito em julgado da presente decisão, sejam comunicados os órgãos nacional e regional
do Partido Solidariedade - SD, para que assegurem o seu cumprimento.No tocante à determinação contida no item
“1”, supra, Efetive-se, através de procedimento instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI,
comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros Partidários – SEPRE, do TRE-SE.Alfim, promova-se o
registro da sanção cominada no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. P R IApós o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto da Folha, 12 de dezembro de 2018.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 47-85.2018.6.25.0018
Prestador: Direção Municipal - PSC – Monte Alegre de Sergipe/SE
SENTENÇA
Vistos, etc.
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O cartórioda 18ª Zona Eleitoral apresentou, na informação de fl. 02, relação dos órgãos partidários que, no âmbito
desta circunscrição jurisdicional, se fizeram inadimplentes no tocante à obrigação da apresentação de suas contas
de campanha relativas ao 1º Turno das Eleições Gerais e Presidenciais de 2018, tendo sido relacionada a direção
municipal em epígrafe.Consoante exarado pelo cartório na certidão de fl. 09, corroborada pelas peças de fls.
05/08, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Contas da Justiça Eleitoral, extratos eletrônicos
encaminhados pela correspondente instituição bancária, do mesmo modo, inexistindo dados que evidenciem a
percepção, pelo(a) inadimplente, de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas ou de origem não
identificada.Devidamente citado(a) (fl.10) acerca da omissão, o(a) interessado(a) quedou-se inerte, sobrevindo o
escoamento, “in albis”, do prazo de 03 (três) dias, concedidos para que viesse a manifestar-se, conforme certidão
de fl. 11.Em seguida, pugnou o Ministério Público Eleitoral, às fls. 12, pelo julgamento das contas relativas ao
órgão partidário em comento como não prestadas. Era o que havia a relatar.Passo a decidir.Assente no princípio
da lisura do pleito, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira de campanha
dos partidos políticos e candidatos tem por escopo a identificação da origem das receitas e destinação das
despesas relativas às atividades eleitorais, mediante o exame formal da documentação integrante da prestação de
contas apresentada para cumprimento ao disposto no art. 34 da Lei Nº 9.096/95, consoante regulamentação da
Res. TSE 23.553/2017.Para além da verificação, por parte da Justiça Eleitoral, da regularidade das contas, a
movimentação declarada pelos prestadores recebe, através da rede mundial de computadores (internet), ampla
divulgação, num importante contributo à transparência das campanhas políticas. Deste modo, é favorecido o
exercício da cidadania, uma vez que se estende a todos uma possibilidade de eficaz atuação na fiscalização do
processo eleitoral.Impende concluir, portanto, que são graves as consequências da violação ao dever de
apresentação das contas eleitorais, sendo inadmissível que dele venha a se eximir qualquer partido ou candidato,
sob pena de mácula insanável à lisura das eleições.No que pertine ao presente feito, versa este sobre a não
apresentação, por parte do órgão municipal do Partido Social Cristão em Monte Alegre de Sergipe/SE, da sua
prestação de contas de campanha eleitoral, referente ao pleito geral e presidencial de 2018, em 1º
Turno.Depreende-se, dos autos, inequívoca inércia da agremiação em tela no tocante ao adimplemento da
referida obrigação, deixando esta de protocolizar, em cartório, a integralidade das peças que, nos termos do art.
56 da Res. TSE 23.553/2017, deveriam integrar o presente feito. Saliente-se que a omissão apontada veio a
estender-se, inclusive, ao prévio encaminhamento digital, nos termos do disposto pelos artigos 57 e 58 da
resolução supramencionada, dos dados relativos à prestação de contas, inviabilizando, em absoluto, a sua
fiscalização.Deste modo, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas em análise.Por conseguinte, nos termos dos
art. 77, IV, “a” e 83, II da Res. TSE Nº 23.553/2017, DETERMINO, até que sobrevenha ulterior regularização da
sua prestação de contas, para o órgão partidário inadimplente:1. A suspensão do seu registro ou anotação;2. A
suspensão da percepção de novas cotas do Fundo Partidário.Com o trânsito em julgado da presente decisão,
sejam comunicados os órgãos nacional e regional do Partido Social Cristão - PSC, para que assegurem o seu
cumprimento.No tocante à determinação contida no item “1”, supra, Efetive-se, através de procedimento
instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros
Partidários – SEPRE, do TRE-SE.Alfim, promova-se o registro da sanção cominada no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. P R IApós o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto da Folha, 12 de dezembro de 2018.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 56-47.2018.6.25.0018
Prestador: Direção Municipal - PP – Monte Alegre de Sergipe/SE
SENTENÇA
Vistos, etc.
O cartório da 18ª Zona Eleitoral apresentou, na informação de fl. 02, relação dos órgãos partidários que, no âmbito
desta circunscrição jurisdicional, se fizeram inadimplentes no tocante à obrigação da apresentação de suas contas
de campanha relativas aos dois turnos das Eleições Gerais e Presidenciais de 2018, tendo sido relacionada a
direção municipal em epígrafe.Consoante exarado pelo cartório na certidão de fl. 09, corroborada pelas peças de
fls. 05/08, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Contas da Justiça Eleitoral, extratos eletrônicos
encaminhados pela correspondente instituição bancária, do mesmo modo, inexistindo dados que evidenciem a
percepção, pelo(a) inadimplente, de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas ou de origem não
identificada.Devidamente citado(a) (fl.10) acerca da omissão, o(a) interessado(a) quedou-se inerte, sobrevindo o
escoamento, “in albis”, do prazo de 03 (três) dias, concedidos para que viesse a manifestar-se, conforme certidão
de fl. 11.Em seguida, pugnou o Ministério Público Eleitoral, às fls. 12, pelo julgamento das contas relativas ao
órgão partidário em comento como não prestadas. Era o que havia a relatar.Passo a decidir.Assente no princípio
da lisura do pleito, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira de campanha
dos partidos políticos e candidatos tem por escopo a identificação da origem das receitas e destinação das
despesas relativas às atividades eleitorais, mediante o exame formal da documentação integrante da prestação de
contas apresentada para cumprimento ao disposto no art. 34 da Lei Nº 9.096/95, consoante regulamentação da
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Res. TSE 23.553/2017.Para além da verificação, por parte da Justiça Eleitoral, da regularidade das contas, a
movimentação declarada pelos prestadores recebe, através da rede mundial de computadores (internet), ampla
divulgação, num importante contributo à transparência das campanhas políticas. Deste modo, é favorecido o
exercício da cidadania, uma vez que se estende a todos uma possibilidade de eficaz atuação na fiscalização do
processo eleitoral.Impende concluir, portanto, que são graves as consequências da violação ao dever de
apresentação das contas eleitorais, sendo inadmissível que dele venha a se eximir qualquer partido ou candidato,
sob pena de mácula insanável à lisura das eleições.No que pertine ao presente feito, versa este sobre a não
apresentação, por parte do órgão municipal do Partido Progressista em Monte Alegre de Sergipe/SE, da sua
prestação de contas de campanha eleitoral, referente ao pleito geral e presidencial de 2018, em 1º e 2º
turnos.Depreende-se, dos autos, inequívoca inércia da agremiação em tela no tocante ao adimplemento da
referida obrigação, deixando esta de protocolizar, em cartório, a integralidade das peças que, nos termos do art.
56 da Res. TSE 23.553/2017, deveriam integrar o presente feito. Saliente-se que a omissão apontada veio a
estender-se, inclusive, ao prévio encaminhamento digital, nos termos do disposto pelos artigos 57 e 58 da
resolução supramencionada, dos dados relativos à prestação de contas, inviabilizando, em absoluto, a sua
fiscalização.Deste modo, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas em análise.Por conseguinte, nos termos dos
art. 77, IV, “a” e 83, II da Res. TSE Nº 23.553/2017, DETERMINO, até que sobrevenha ulterior regularização da
sua prestação de contas, para o órgão partidário inadimplente:1. A suspensão do seu registro ou anotação;2. A
suspensão da percepção de novas cotas do Fundo PartidárioCom o trânsito em julgado da presente decisão,
sejam comunicados os órgãos nacional e regional do Partido Progressista - PP, para que assegurem o seu
cumprimento.No tocante à determinação contida no item “1”, supra, Efetive-se, através de procedimento
instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros
Partidários – SEPRE, do TRE-SE.Alfim, promova-se o registro da sanção cominada no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. P R IApós o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto da Folha, 12 de dezembro de 2018.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 54-77.2018.6.25.0018
Prestador: Direção Municipal - PT – Monte Alegre de Sergipe/SE
SENTENÇA
Vistos, etc.
O cartório da 18ª Zona Eleitoral apresentou, na informação de fl. 02, relação dos órgãos partidários que, no âmbito
desta circunscrição jurisdicional, se fizeram inadimplentes no tocante à obrigação da apresentação de suas contas
de campanha relativas aos dois turnos das Eleições Gerais e Presidenciais de 2018, tendo sido relacionada a
direção municipal em epígrafe. Consoante exarado pelo cartório na certidão de fl. 09, corroborada pelas peças de
fls. 05/08, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Contas da Justiça Eleitoral, extratos eletrônicos
encaminhados pela correspondente instituição bancária, do mesmo modo, inexistindo dados que evidenciem a
percepção, pelo(a) inadimplente, de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas ou de origem não
identificada.Devidamente citado(a) (fl.10) acerca da omissão, o(a) interessado(a) quedou-se inerte, sobrevindo o
escoamento, “in albis”, do prazo de 03 (três) dias, concedidos para que viesse a manifestar-se, conforme certidão
de fl. 11.Em seguida, pugnou o Ministério Público Eleitoral, às fls. 12, pelo julgamento das contas relativas ao
órgão partidário em comento como não prestadas. Era o que havia a relatar. Passo a decidir. Assente no princípio
da lisura do pleito, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira de campanha
dos partidos políticos e candidatos tem por escopo a identificação da origem das receitas e destinação das
despesas relativas às atividades eleitorais, mediante o exame formal da documentação integrante da prestação de
contas apresentada para cumprimento ao disposto no art. 34 da Lei Nº 9.096/95, consoante regulamentação da
Res. TSE 23.553/2017.Para além da verificação, por parte da Justiça Eleitoral, da regularidade das contas, a
movimentação declarada pelos prestadores recebe, através da rede mundial de computadores (internet), ampla
divulgação, num importante contributo à transparência das campanhas políticas. Deste modo, é favorecido o
exercício da cidadania, uma vez que se estende a todos uma possibilidade de eficaz atuação na fiscalização do
processo eleitoral.Impende concluir, portanto, que são graves as consequências da violação ao dever de
apresentação das contas eleitorais, sendo inadmissível que dele venha a se eximir qualquer partido ou candidato,
sob pena de mácula insanável à lisura das eleições.No que pertine ao presente feito, versa este sobre a não
apresentação, por parte do órgão municipal do Partido dos Trabalhadores em Monte Alegre de Sergipe/SE, da sua
prestação de contas de campanha eleitoral, referente ao pleito geral e presidencial de 2018, em 1º e 2º Turnos.
Depreende-se, dos autos, inequívoca inércia da agremiação em tela no tocante ao adimplemento da referida
obrigação, deixando esta de protocolizar, em cartório, a integralidade das peças que, nos termos do art. 56 da
Res. TSE 23.553/2017, deveriam integrar o presente feito. Saliente-se que a omissão apontada veio a estenderse, inclusive, ao prévio encaminhamento digital, nos termos do disposto pelos artigos 57 e 58 da resolução
supramencionada, dos dados relativos à prestação de contas, inviabilizando, em absoluto, a sua
fiscalização.Deste modo, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas em análise.Por conseguinte, nos termos dos
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art. 77, IV, “a” e 83, II da Res. TSE Nº 23.553/2017, DETERMINO, até que sobrevenha ulterior regularização da
sua prestação de contas, para o órgão partidário inadimplente:1. A suspensão do seu registro ou anotação;2. A
suspensão da percepção de novas cotas do Fundo Partidário.Com o trânsito em julgado da presente decisão,
sejam comunicados os órgãos nacional e regional do Partido dos Trabalhadores - PT, para que assegurem o seu
cumprimento.No tocante à determinação contida no item “1”, supra, Efetive-se, através de procedimento
instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros
Partidários – SEPRE, do TRE-SE.Alfim, promova-se o registro da sanção cominada no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. P R IApós o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto da Folha, 12 de dezembro de 2018.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 45-18.2018.6.25.0018
Prestador: Direção Municipal - PSDB – Porto da Folha/SE
SENTENÇA
Vistos, etc.
O cartório da 18ª Zona Eleitoral apresentou, na informação de fl. 02, relação dos órgãos partidários que, no âmbito
desta circunscrição jurisdicional, se fizeram inadimplentes no tocante à obrigação da apresentação de suas contas
de campanha relativas ao 1º Turno das Eleições Gerais e Presidenciais de 2018, tendo sido relacionada a direção
municipal em epígrafe.Consoante exarado pelo cartório na certidão de fl. 09, corroborada pelas peças de fls.
05/08, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Contas da Justiça Eleitoral, extratos eletrônicos
encaminhados pela correspondente instituição bancária, do mesmo modo, inexistindo dados que evidenciem a
percepção, pelo(a) inadimplente, de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas ou de origem não
identificada.Devidamente citado(a) (fl.10) acerca da omissão, o(a) interessado(a) quedou-se inerte, sobrevindo o
escoamento, “in albis”, do prazo de 03 (três) dias, concedidos para que viesse a manifestar-se, conforme certidão
de fl. 11.Em seguida, pugnou o Ministério Público Eleitoral, às fls. 12, pelo julgamento das contas relativas ao
órgão partidário em comento como não prestadas. Era o que havia a relatar.Passo a decidir.Assente no princípio
da lisura do pleito, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira de campanha
dos partidos políticos e candidatos tem por escopo a identificação da origem das receitas e destinação das
despesas relativas às atividades eleitorais, mediante o exame formal da documentação integrante da prestação de
contas apresentada para cumprimento ao disposto no art. 34 da Lei Nº 9.096/95, consoante regulamentação da
Res. TSE 23.553/2017.Para além da verificação, por parte da Justiça Eleitoral, da regularidade das contas, a
movimentação declarada pelos prestadores recebe, através da rede mundial de computadores (internet), ampla
divulgação, num importante contributo à transparência das campanhas políticas. Deste modo, é favorecido o
exercício da cidadania, uma vez que se estende a todos uma possibilidade de eficaz atuação na fiscalização do
processo eleitoral.Impende concluir, portanto, que são graves as consequências da violação ao dever de
apresentação das contas eleitorais, sendo inadmissível que dele venha a se eximir qualquer partido ou candidato,
sob pena de mácula insanável à lisura das eleições.No que pertine ao presente feito, versa este sobre a não
apresentação, por parte do órgão municipal do Partido da Social Democracia Brasileira em Porto da Folha/SE, da
sua prestação de contas de campanha eleitoral, referente ao pleito geral e presidencial de 2018, em 1º
Turno.Depreende-se, dos autos, inequívoca inércia da agremiação em tela no tocante ao adimplemento da
referida obrigação, deixando esta de protocolizar, em cartório, a integralidade das peças que, nos termos do art.
56 da Res. TSE 23.553/2017, deveriam integrar o presente feito. Saliente-se que a omissão apontada veio a
estender-se, inclusive, ao prévio encaminhamento digital, nos termos do disposto pelos artigos 57 e 58 da
resolução supramencionada, dos dados relativos à prestação de contas, inviabilizando, em absoluto, a sua
fiscalização.Deste modo, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas em análise.Por conseguinte, nos termos dos
art. 77, IV, “a” e 83, II da Res. TSE Nº 23.553/2017, DETERMINO, até que sobrevenha ulterior regularização da
sua prestação de contas, para o órgão partidário inadimplente:1. A suspensão do seu registro ou anotação;2. A
suspensão da percepção de novas cotas do Fundo Partidário.Com o trânsito em julgado da presente decisão,
sejam comunicados os órgãos nacional e regional do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, para que
assegurem o seu cumprimento.No tocante à determinação contida no item “1”, supra, Efetive-se, através de
procedimento instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, comunicação à Seção de Protocolo
Judiciário e Registros Partidários – SEPRE, do TRE-SE.Alfim, promova-se o registro da sanção cominada no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. P R IApós o trânsito em julgado, arquivem-se
os autos.
Porto da Folha, 12 de dezembro de 2018.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 44-33.2018.6.25.0018
Prestador: Direção Municipal - PMN – Porto da Folha/SE
SENTENÇA
Vistos, etc.
O cartório da 18ª Zona Eleitoral apresentou, na informação de fl. 02, relação dos órgãos partidários que, no âmbito
desta circunscrição jurisdicional, se fizeram inadimplentes no tocante à obrigação da apresentação de suas contas
de campanha relativas ao 1º Turno das Eleições Gerais e Presidenciais de 2018, tendo sido relacionada a direção
municipal em epígrafe. Consoante exarado pelo cartório na certidão de fl. 09, corroborada pelas peças de fls.
05/08, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Contas da Justiça Eleitoral, extratos eletrônicos
encaminhados pela correspondente instituição bancária, do mesmo modo, inexistindo dados que evidenciem a
percepção, pelo(a) inadimplente, de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas ou de origem não
identificada. Devidamente citado(a) (fl.10) acerca da omissão, o(a) interessado(a) quedou-se inerte, sobrevindo o
escoamento, “in albis”, do prazo de 03 (três) dias, concedidos para que viesse a manifestar-se, conforme certidão
de fl. 11.Em seguida, pugnou o Ministério Público Eleitoral, às fls. 12, pelo julgamento das contas relativas ao
órgão partidário em comento como não prestadas. Era o que havia a relatar.Passo a decidir.Assente no princípio
da lisura do pleito, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira de campanha
dos partidos políticos e candidatos tem por escopo a identificação da origem das receitas e destinação das
despesas relativas às atividades eleitorais, mediante o exame formal da documentação integrante da prestação de
contas apresentada para cumprimento ao disposto no art. 34 da Lei Nº 9.096/95, consoante regulamentação da
Res. TSE 23.553/2017.Para além da verificação, por parte da Justiça Eleitoral, da regularidade das contas, a
movimentação declarada pelos prestadores recebe, através da rede mundial de computadores (internet), ampla
divulgação, num importante contributo à transparência das campanhas políticas. Deste modo, é favorecido o
exercício da cidadania, uma vez que se estende a todos uma possibilidade de eficaz atuação na fiscalização do
processo eleitoral.Impende concluir, portanto, que são graves as consequências da violação ao dever de
apresentação das contas eleitorais, sendo inadmissível que dele venha a se eximir qualquer partido ou candidato,
sob pena de mácula insanável à lisura das eleições. No que pertine ao presente feito, versa este sobre a não
apresentação, por parte do órgão municipal do Partido da Mobilização Nacional em Porto da Folha/SE, da sua
prestação de contas de campanha eleitoral, referente ao pleito geral e presidencial de 2018, em 1º Turno.
Depreende-se, dos autos, inequívoca inércia da agremiação em tela no tocante ao adimplemento da referida
obrigação, deixando esta de protocolizar, em cartório, a integralidade das peças que, nos termos do art. 56 da
Res. TSE 23.553/2017, deveriam integrar o presente feito. Saliente-se que a omissão apontada veio a estenderse, inclusive, ao prévio encaminhamento digital, nos termos do disposto pelos artigos 57 e 58 da resolução
supramencionada, dos dados relativos à prestação de contas, inviabilizando, em absoluto, a sua
fiscalização.Deste modo, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas em análise.Por conseguinte, nos termos dos
art. 77, IV, “a” e 83, II da Res. TSE Nº 23.553/2017, DETERMINO, até que sobrevenha ulterior regularização da
sua prestação de contas, para o órgão partidário inadimplente:1. A suspensão do seu registro ou anotação;2. A
suspensão da percepção de novas cotas do Fundo Partidário.Com o trânsito em julgado da presente decisão,
sejam comunicados os órgãos nacional e regional do Partido da Mobilização Nacional - PMN, para que assegurem
o seu cumprimento.No tocante à determinação contida no item “1”, supra, Efetive-se, através de procedimento
instaurado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros
Partidários – SEPRE, do TRE-SE.Alfim, promova-se o registro da sanção cominada no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. P R I Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto da Folha, 12 de dezembro de 2018.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral – 18ª ZE
Edital
EDITAL 076/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017
Em cumprimento ao disposto no art. 31, §1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, o Cartório da 18ª Zona Eleitoral
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, que
ficam publicados o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do(s) Diretório(s) Municipal(is) abaixo
relacionado(s), referentes ao(s) exercício(s) financeiro(s) de 2017:PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de
Porto da Folha/SE – Petição de Regularização de Contas nº 66-91.2018.6.25.0018 (Protocolo Nº
1.537/2018).Cientifique-se, ainda, que, nos termos do § 2º, do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, os autos
do(s) processo(s) em referência permanecerão em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais
qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das
respectivas custas de reprografia. Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa,
no futuro, alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será afixado e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Porto da Folha/SE do Estado de Sergipe, aos dezenove (doze) dias do mês de
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dezembro do ano de 2018, eu, Rodrigo Aguiar Prisco, ______ Chefe de Cartório da 18ª ZE/SE, digitei, conferi e
subscrevo.
RODRIGO AGUIAR PRISCO
Chefe de Cartório Substituto -18ª ZE
19ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 104-03.2018.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES (DIRETÓRIO MUNICIPAL EM SÃO FRANCISCO/SE)
ADVOGADO: Priscilla do Rosário Resende Lima Teles - OAB: 4910/SE
INTERESSADO(A): ELDER ARAÚJO SANTANA, Presidente
INTERESSADO(A): ENIETE SANTANA PINTO, Tesoureiro
RESUMO: PARTIDOS POLÍTICOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS . DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (Órgão
Partidário Municipal de São FranciscoSE) referente ao exercício financeiro de 2017, apresentadas
intempestivamente em 25.7.2018.
Às fls. 85, o Cartório Eleitoral publicou, por meio de edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado
do Exercício do partido em epígrafe.
Às fls. 86, enviou-se ofício com cópia do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício ao
Ministério Público Eleitoral.
Às fls. 87, publicado edital pelo Cartório Eleitoral dando ciência da apresentação das contas e fixando prazo para
sua impugnação, que transcorreu in albis (fls. 87 v.).
Em seguida, após juntados o relatório técnico e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, todos pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
Como é sabido, a partir de comando emanado da própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
art. 17, III, é dever dos partidos políticos prestar contas, atribuindo-se à Justiça Eleitoral a função de exercer a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se elas
refletem adequadamente sua real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados (art. 34 da Lei
nº 9.096/95, a partir da redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar
irregularidades. Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou
estatutárias que regem as finanças e contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Por outro lado, constatou-se impropriedade a não apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal da
escrituração contábil digital. No entanto, a ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da
escrituração contábil digital não inviabilizou a análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do
Partido, haja vista os autos estarem instruídos com os elementos necessários ao exame técnico contábil.
Por todo o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo partido político em
análise, relativas ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº
23.464/2015, devendo o partido sanar a impropriedade para o exercício subsequente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais - SICO.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos.
Propriá/SE, 18/12/2018.
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 28-76.2018.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - JAPOATÃ - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOLIDARIEDADE (DIRETÓRIO MUNICIPAL EM JAPOATÃ/SE)
ADVOGADO: José Renato de Carvalho - OAB: 9069/SE
INTERESSADO(A): RAFAEL ALMEIDA FERREIRA, Presidente
INTERESSADO(A): JORGE COSTA CORREIA JUNIOR, Tesoureiro
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RESUMO: PARTIDOS POLÍTICOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS . DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD (Órgão Partidário
Municipal de Japoatã/SE) referente ao exercício financeiro de 2017, apresentadas tempestivamente em 30.4.2018.
Às fls. 92, o Cartório Eleitoral publicou, por meio de edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado
do Exercício do partido em epígrafe.
Às fls. 94, enviou-se ofício com cópia do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício ao
Ministério Público Eleitoral.
Às fls. 93, publicado edital pelo Cartório Eleitoral dando ciência da apresentação das contas e fixando prazo para
sua impugnação, que transcorreu in albis (fls. 94 v.).
Em seguida, após juntados o relatório técnico e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, todos pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
Como é sabido, a partir de comando emanado da própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
art. 17, III, é dever dos partidos políticos prestar contas, atribuindo-se à Justiça Eleitoral a função de exercer a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se elas
refletem adequadamente sua real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados (art. 34 da Lei
nº 9.096/95, a partir da redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar
irregularidades. Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou
estatutárias que regem as finanças e contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Por outro lado, constatou-se impropriedade a não apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal da
escrituração contábil digital. No entanto, a ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da
escrituração contábil digital não inviabilizou a análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do
Partido, haja vista os autos estarem instruídos com os elementos necessários ao exame técnico contábil.
Por todo o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo partido político em
análise, relativas ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº
23.464/2015, devendo o partido sanar a impropriedade para o exercício subsequente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais - SICO.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos.
Propriá/SE, 18/12/2018.
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 88-49.2018.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - JAPOATÃ - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ÓRGÃO PARTIDÁRIO DE JAPOATÃ/SE)
ADVOGADO: Rogério Carvalho Raimundo - OAB: 4046/SE
INTERESSADO(A): MARIA LUCIA DA COSTA FIGUEIREDO CHAVES, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): ANA MARIA DA COSTA, TESOUREIRA
RESUMO: PARTIDOS POLÍTICOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS . DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD (Órgão Partidário
Municipal de Japoatã/SE) referente ao exercício financeiro de 2017, apresentadas tempestivamente em 30.4.2018.
Às fls. 92, o Cartório Eleitoral publicou, por meio de edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado
do Exercício do partido em epígrafe.
Às fls. 94, enviou-se ofício com cópia do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício ao
Ministério Público Eleitoral.
Às fls. 93, publicado edital pelo Cartório Eleitoral dando ciência da apresentação das contas e fixando prazo para
sua impugnação, que transcorreu in albis (fls. 94 v.).
Em seguida, após juntados o relatório técnico e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, todos pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
Como é sabido, a partir de comando emanado da própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
art. 17, III, é dever dos partidos políticos prestar contas, atribuindo-se à Justiça Eleitoral a função de exercer a
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fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se elas
refletem adequadamente sua real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados (art. 34 da Lei
nº 9.096/95, a partir da redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar
irregularidades. Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou
estatutárias que regem as finanças e contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Por outro lado, constatou-se impropriedade a não apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal da
escrituração contábil digital. No entanto, a ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da
escrituração contábil digital não inviabilizou a análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do
Partido, haja vista os autos estarem instruídos com os elementos necessários ao exame técnico contábil.
Por todo o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo partido político em
análise, relativas ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº
23.464/2015, devendo o partido sanar a impropriedade para o exercício subsequente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais - SICO.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos.
Propriá/SE, 18/12/2018.
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
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).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 84-12.2018.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - JAPOATÃ - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES (DIRETÓRIO MUNICIPAL EM JAPOATÃ/SE)
ADVOGADO: Priscilla do Rosário Resende Lima Teles - OAB: 4910/SE
INTERESSADO(A): CASSIO MATEUS SANTOS LIMA, Presidente
INTERESSADO(A): MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Tesoureiro
RESUMO: PARTIDOS POLÍTICOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS . DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do PARTIDO DOS TRABLHADORES- PT (Órgão
Partidário Municipal de Japoatã/SE) referente ao exercício financeiro de 2017, apresentadas intempestivamente
em 21.6.2018.
Às fls. 87, o Cartório Eleitoral publicou, por meio de edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado
do Exercício do partido em epígrafe.
Às fls. 88, enviou-se ofício com cópia do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício ao
Ministério Público Eleitoral.
Às fls. 89, publicado edital pelo Cartório Eleitoral dando ciência da apresentação das contas e fixando prazo para
sua impugnação, que transcorreu in albis (fls. 89v.).
Em seguida, após juntados o relatório técnico e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, todos pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas, vieram os autos conclusos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
Como é sabido, a partir de comando emanado da própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
art. 17, III, é dever dos partidos políticos prestar contas, atribuindo-se à Justiça Eleitoral a função de exercer a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se elas
refletem adequadamente sua real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados (art. 34 da Lei
nº 9.096/95, a partir da redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar
irregularidades. Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou
estatutárias que regem as finanças e contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Por outro lado, constatou-se impropriedade a não apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal da
escrituração contábil digital. No entanto, a ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da
escrituração contábil digital não inviabilizou a análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do
Partido, haja vista os autos estarem instruídos com os elementos necessários ao exame técnico contábil.
Por todo o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo partido político em
análise, relativas ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº
23.464/2015, devendo o partido sanar a impropriedade para o exercício subsequente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais - SICO.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos.
Propriá/SE, 18/12/2018.
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
Juiz Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 483-91.2016.6.25.0025
ORIGEM: SERGIPE - TELHA - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
INTERESSADO(A): PP - PARTIDO PROGRESSISTA
ADVOGADO: Anne Priscilla Soares de Jesus - OAB: 7440/SE
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha - OAB: 7297/SE
RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.ELEIÇÕES 2016
DESPACHO
R. Hoje.
Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de fls. 130/133, DETERMINO:
I) O registro do julgamento da presente prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO;
II) A remessa dos autos ao Representante do Ministério Público Eleitoral, em cumprimento ao art. 74 da Resolução
TSE nº 23.463/2015, para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22,
§ 4º), podendo extrair as cópias necessárias às providências que entender cabíveis.
Após o retorno dos autos, arquivem-se com as cautelas de praxe.
Propriá/SE, 18 de dezembro de 2018.
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA
Juiz Eleitoral Titular da 19ª ZE
35ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 92-38.2018.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ANTIGO PMDB) - (DIRETÓRIO MUNICIPAL
DE UMBAÚBA/SE)
RESUMO: Não Apresentação de Contas de Campanha - 2018
DESPACHO/DECISÃO:
R.hoje.
Tendo em vista a não vigência da agremiação municipal, INTIME-SE, por precatória, o Diretório Regional do
Movimento Democrático Brasileiro em Sergipe, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a prestação de
contas do já mencionado grêmio municipal referentes à campanha nas Eleições de 2018, acompanhada de
instrumento de mandato para constituição de advogado do partido, sob pena de serem declaradas não prestadas
as contas.
Apresentada tempestivamente as contas, siga o processo seu trâmite regular à luz da Resolução TSE
23.553/2017, caso contrário, proceda o Cartório Eleitoral à:
1- instruir os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais
dados disponíveis;
2 - abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Ultimadas as providências anteriores, volvam-se os autos conclusos.
Umbaúba/SE, 19 de dezembro de 2018.
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 85-46.2018.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
INDIAROBA/SE)
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RESUMO: Não Apresentação de Contas de Campanha - 2018
DESPACHO/DECISÃO:
R.hoje.
Tendo em vista a não vigência da agremiação municipal, INTIME-SE, por precatória, o Diretório Regional do
Partido da Social Democracia Brasileira em Sergipe, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a prestação
de contas do já mencionado grêmio municipal referentes à campanha nas Eleições de 2018, acompanhada de
instrumento de mandato para constituição de advogado do partido, sob pena de serem declaradas não prestadas
as contas.
Apresentada tempestivamente as contas, siga o processo seu trâmite regular à luz da Resolução TSE
23.553/2017, caso contrário, proceda o Cartório Eleitoral à:
1- instruir os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais
dados disponíveis;
2 - abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Ultimadas as providências anteriores, volvam-se os autos conclusos.
Umbaúba/SE, 19 de dezembro de 2018.
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA
Juíza Eleitoral
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 79-39.2018.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): SOLIDARIEDADE - SD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Luiz Arlan Menezes - OAB: 4830/SE
ADVOGADO: ÍTALO DE SOUZA DANTAS MOREIRA - OAB: 31593E/00108
RESUMO: Não Apresentação de Contas de Campanha - 2018
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Juiz Eleitoral deste Juízo, intimo o partido em epígrafe, para, em até 3 (três) dias, apresentar os
seguintes esclarecimentos e/ou saneamento de falhas, podendo juntar documentos (art. 67, § 3º da Resolução
TSE nº 23.553/2017):
.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 29/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
2.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1.
Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas
em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira
de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.553/2017
CONTA BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DIVERGÊNCIA - Na conta
CNPJ - 24.385.117/0001-07
BANCO - 047
AGÊNCIA - 0022
CONTA 00000001013920
CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
DIVERGÊNCIA -Na conta
CNPJ - 24.385.117/0001-07
BANCO - 047
AGÊNCIA - 0022
CONTA - 00000031013920
DIVERGÊNCIA : Na conta

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

Ano 2019, Número 003

Aracaju, quarta-feira, 9 de janeiro de 2019

Página 20

CNPJ - 24.385.117/0001-07
BANCO - 047
AGÊNCIA - 0022
CONTA - 00000031013938
2.2.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas
em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ - 24.385.117/0001-07
BANCO - 047
AGÊNCIA - 0022
CONTA - 00000031013920
CNPJ - 24.385.117/0001-07
BANCO - 047
AGÊNCIA - 0022
CONTA - 00000031013938
2.3
Consta no processo extrato da conta do Banese 03/1014322, Ag. 022/00 não declarado no sistema SPCE
WEB
3.1.
Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
DATA - 03/09/2018
DOADOR - CLECIO DANTAS DE CARVALHO
RECIBO ELEITORAL² - P77000432514SE000001A
VALOR (R$) - 200,00
%¹ - 50,00
DATA - 03/09/2018
DOADOR - LUIZ ARLAN MENEZES
RECIBO ELEITORAL² - P77000432514SE000002A
VALOR (R$) - 200,00
%¹ - 50,00
¹ Representatividade da doação
² Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).
Umbaúba, 19 de dezembro de 2018
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 88-98.2018.6.25.0035
ORIGEM: INDIAROBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE)
ADVOGADO: Luiz Gustavo Costa de Oliveira da Silva - OAB: 6768/SE
RESUMO: Não Apresentação de Contas de Campanha - 2018
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Juiz Eleitoral deste Juízo, intimo o partido em epígrafe, para, em até 3 (três) dias, apresentar os
seguintes esclarecimentos e/ou saneamento de falhas, podendo juntar documentos (art. 67, § 3º da Resolução
TSE nº 23.553/2017):
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 28/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
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1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 34 DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.553/2017)
2.1.
Validação de doadores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à regularidade da situação
fiscal dos doadores.
Após confrontar as informações relacionadas à identificação dos doadores constantes da prestação de contas com
a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sistema detectou possíveis inconsistências quanto
à sua situação fiscal, as quais devem ser esclarecidas pelo prestador de contas, sob pena de caracterizar o
recurso como de origem não identificada, nos termos do art. 34 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DOAÇÕES COM SITUAÇÃO FISCAL INCONSISTENTE
DATA DA DOAÇÃO - 07/08/2018
CPF/CNPJ - 15.615.958/0001-64
DOADOR - Direção Estadual/Distrital
VALOR (R$)¹ - 200,00
%² - 100,00
INCONSISTÊNCIA - Inapta
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
3.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
3.1.
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
3.2..
Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos (art. 56, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme abaixo:
Identificação da conta bancária: 047 - Est. SE - Banese / 66 / 000031003110
Natureza da conta:
Percentual compatibilizado: 0,0000
Movimentação financeira não compatibilizada:
DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
LANÇAMENTO
DATA - 22/08/2018
HISTÓRICO - DOC - DOCUM CRE
Nº DOCUMENTO - 0143042
OPERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA (DOC, TED)
VALOR R$ - 66,18
TIPO - C
CONTRAPARTE
CPF / CNPJ - 00676262000251
NOME - PARTIDO DOS TRABALHADORES
BANCO - 033
AGÊNCIA - 319
CONTA - 000130057982
NOME IDENTIFICADO NO DOC - CONTRATO SOCIAL
LANÇAMENTO
DATA - 31/08/2018
HISTÓRICO - TARIFA MANUT CONTA
Nº DOCUMENTO - 0999999
OPERAÇÃO - TARIFAS
VALOR R$ - 42,50
TIPO - D

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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CONTRAPARTE
CPF / CNPJ - 13009717000146
NOME - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
BANCO - 047
LANÇAMENTO
DATA - 28/09/2018
HISTÓRICO - TARIFA MANUT CONTA
Nº DOCUMENTO - 0999999
OPERAÇÃO - TARIFAS
VALOR R$ - 45,00
TIPO - D
CONTRAPARTE
CPF / CNPJ - 13009717000146
NOME - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
BANCO - 047
LANÇAMENTO
DATA - 31/10/2018
HISTÓRICO - TARIFA MANUT CONTA
Nº DOCUMENTO - 0999999
OPERAÇÃO - TARIFAS
VALOR R$ - 45,00
TIPO - D
CONTRAPARTE
CPF / CNPJ - 13009717000146
NOME - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
BANCO - 047
4.1.
Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
DATA - 07/08/2018
DOADOR - Direção Estadual/Distrital
RECIBO ELEITORAL² - P13000431550SE000001A
VALOR (R$) - 200,00
%¹ 100,00
¹ Representatividade da doação
² Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).
Umbaúba, 19 de dezembro de 2018
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 76-84.2018.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN-DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE
ADVOGADO: Hugo Oliveira Lima - OAB: 6482/SE
RESUMO: Não Apresentação de Contas de Campanha - 2018
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Juiz Eleitoral deste Juízo, intimo o partido em epígrafe, para, em até 3 (três) dias, apresentar os
seguintes esclarecimentos e/ou saneamento de falhas, podendo juntar documentos (art. 67, § 3º da Resolução
TSE nº 23.553/2017):
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1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 03/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo tesoureiro;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 34 DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.553/2017)
2.1.
Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha
caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, não
constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, de prestação direta dos serviços
e/ou não indicam constituírem bens permanentes que integrem o seu patrimônio, contrariando o que dispõem os
arts. 10, 16 e 27, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que pode caracterizar omissão de movimentação
financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte.
DATA - 17/08/2018
CPF - 027.246.405-86
DOADOR - HUGO OLIVEIRA LIMA
NATUREZA DO RECURSO ESTIMAVEL DOADO - Serviços próprios prestados por terceiros
VALOR (R$) - 200,00
DATA - 17/08/2018
CPF -312.477.845-68
DOADOR - JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA
NATUREZA DO RECURSO ESTIMAVEL DOADO - Serviços próprios prestados por terceiros
VALOR (R$) - 200,00
3.
Seleção de amostra para aprofundamento do exame
Foram selecionados os financiadores de campanha abaixo, devendo ser apresentados os respectivos recibos
eleitorais para comprovação:
DOADORES SELECIONADOS
CPF - 027.246.405-86
NOME - HUGO OLIVEIRA LIMA
VALOR (R$) - 200,00
CPF - 312.477.845-68
NOME - JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA
VALOR (R$) - 200,00
Os recursos estimáveis em dinheiro abaixo especificados não foram detalhados adequadamente, estando
ausentes as seguintes informações (art. 56, I, d da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. no caso de bens e/ou materiais, a descrição, a quantidade, o valor unitário, sua avaliação pelos preços praticados
no mercado, com a respectiva indicação da origem da avaliação (documentação fiscal ou pesquisa de mercado);
. no caso de serviços, a descrição, a avaliação realizada de conformidade com os preços habitualmente praticados
pelo prestador, sem o prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja
inferior a estes:
DOADORES SELECIONADOS
RECIBO ELEITORAL¹ - P33000432514SE000002A
NOME - HUGO OLIVEIRA LIMA
VALOR (R$) - 200,00
RECIBO ELEITORAL2 - P33000432514SE000001A
NOME - JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA
VALOR (R$) - 200,00
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¹ Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).
4.
Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
DATA - 17/08/2018
DOADOR - JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA
RECIBO ELEITORAL² - P33000432514SE000001A
VALOR (R$) - 200,00
%¹ - 50,00
DATA -17/08/2018
DOADOR - HUGO OLIVEIRA LIMA
RECIBO ELEITORAL² P33000432514SE000002A
VALOR (R$) - 200,00
%¹ - 50,00
¹ Representatividade da doação
² Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).
Umbauba/SE, 19 de dezembro de 2018
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Chefe de cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 91-53.2018.6.25.0035
ORIGEM: SANTA LUZIA DO ITANHY-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO
ITANHI/SE)
ADVOGADO: Arivaldo José de Santana Junior - OAB: 6662/SE
RESUMO: Não Apresentação de Contas de Campanha - 2018
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Juiz Eleitoral deste Juízo, intimo o partido em epígrafe, para, em até 3 (três) dias, apresentar os
seguintes esclarecimentos e/ou saneamento de falhas, podendo juntar documentos (art. 67, § 3º da Resolução
TSE nº 23.553/2017):
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 28/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
- Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas, já que ausentes as assinaturas
do Presidente e do Tesoureiro do grêmio partidário
- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Umbaúba, 19 de dezembro de 2018
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 90-68.2018.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Espedito Pereira Lima - OAB: 201-B/SE
RESUMO: Não Apresentação de Contas de Campanha - 2018
DESPACHO/DECISÃO:
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ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Juiz Eleitoral deste Juízo, intimo o partido em epígrafe, para, em até 3 (três) dias, apresentar os
seguintes esclarecimentos e/ou saneamento de falhas, podendo juntar documentos (art. 67, § 3º da Resolução
TSE nº 23.553/2017):
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 29/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Umbaúba, 19 de dezembro de 2018
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 86-31.2018.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB ( DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
UMBAÚBA/SE)
ADVOGADO: Edivan Batista dos Santos - OAB: 4849/SE
RESUMO: Não Apresentação de Contas de Campanha - 2018
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Juiz Eleitoral deste Juízo, intimo o partido em epígrafe, para, em até 3 (três) dias, apresentar os
seguintes esclarecimentos e/ou saneamento de falhas, podendo juntar documentos (art. 67, § 3º da Resolução
TSE nº 23.553/2017):
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 28/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Umbaúba, 19 de dezembro de 2018
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 87-16.2018.6.25.0035
ORIGEM: UMBAÚBA-SE (35ª ZONA ELEITORAL - UMBAÚBA)
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE)
RESUMO: Não Apresentação de Contas de Campanha - 2018
DESPACHO/DECISÃO:
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Juiz Eleitoral deste Juízo, intimo o partido em epígrafe, para, em até 3 (três) dias, apresentar os
seguintes esclarecimentos e/ou saneamento de falhas, podendo juntar documentos (art. 67, § 3º da Resolução
TSE nº 23.553/2017):
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
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1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 28/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 34 DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.553/2017)
2.1.
Validação de doadores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à regularidade da situação
fiscal dos doadores.
Após confrontar as informações relacionadas à identificação dos doadores constantes da prestação de contas com
a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sistema detectou possíveis inconsistências quanto
à sua situação fiscal, as quais devem ser esclarecidas pelo prestador de contas, sob pena de caracterizar o
recurso como de origem não identificada, nos termos do art. 34 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DOAÇÕES COM SITUAÇÃO FISCAL INCONSISTENTE
DATA DA DOAÇÃO - 07/08/2018
CPF/CNPJ - 15.615.958/0001-64
DOADOR - Direção Estadual/Distrital
VALOR (R$)¹ - 200,00
%² - 100,00
INCONSISTÊNCIA - Inapta
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
3.
EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (ART. 56, II, C, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
3.1.
Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos (art. 56, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme abaixo:
Identificação da conta bancária: 047 - Est. SE - Banese / 22 / 000031008829
Natureza da conta:
Percentual compatibilizado: 0,0000
Movimentação financeira não compatibilizada:
DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
LANÇAMENTO
DATA - 10/08/2018
HISTÓRICO - DEP EM DINHEIRO
Nº DOCUMENTO - 0022103
OPERAÇÃO - DEPÓSITOS
VALOR R$ - 150,00
TIPO - C
CONTRAPARTE
CPF / CNPJ - 28996127515
NOME - eronaldo / eronaldo
BANCO - 047
LANÇAMENTO
DATA - 10/08/2018
HISTÓRICO - CHEQUE DE CAIXA
Nº DOCUMENTO - 0047166
OPERAÇÃO - CHEQUES
VALOR R$ - 281,45
TIPO - D
CONTRAPARTE
CPF / CNPJ - 03995670000183
NOME - PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR. MUN. DE UMBAUBA
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BANCO - 047
AGÊNCIA - 22
CONTA - 000031008829
4.1.
Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
DATA - 07/08/2018
DOADOR - Direção Estadual/Distrital
RECIBO ELEITORAL² - P13000432514SE000001A
VALOR (R$) - 200,00
%¹ - 100,00
¹ Representatividade da doação
² Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).
Umbaúba, 19 de dezembro de 2018
Hélcio José Vieira de Melo Mota
Chefe de Cartório
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0601306-23.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Lote 7, Variante 2
- Aracaju/SE - 49081-000, Tel: (79) 3209-8600
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601306-23.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(S): GILZA ARAUJO DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): THIAGO SANTOS NASCIMENTO - OAB/SE 12089
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE PARECER CONCLUSIVO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA
De ordem e em conformidade com o disposto no 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017 c/c arts. 78, 79, §1º e 97
do Regimento Interno do TRE-SE, a Secretaria Judiciária INTIMA GILZA ARAUJO DOS SANTOS, para, no prazo
de 3 (três) dias, manifestar-se acerca do Parecer Conclusivo emitido pela Unidade Técnica responsável pelo
exame das contas eleitorais de campanha.
OBSERVAÇÃO: O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica encontra-se juntado nos autos digitais do processo de
prestação de contas em referência, cuja íntegrapode ser acessada, pelo(a) procurador(a) devidamente
cadastrado(a), através do Sistema PJE do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no seguinte endereço
eletrônico: https://pje.tre-se.jus.br
Aracaju (SE), 21 de dezembro de 2018.
MARCO ANTONIO SILVA FREIRE
Servidor da Secretaria Judiciária
PROCESSO 0601239-58.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601239-58.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): JOSE RENILSON SOUZA SANTOS
Advogados do(a) INTERESSADO(S): ANA LEONOR FERREIRA FIGUEIREDO - OAB/SE 1566, HUNALDO
CAVALCANTE DE FIGUEIREDO SILVEIRA - OAB/SE 8120, FELIPE SOUZA DE MOURA AZEVEDO - OAB/SE
11623
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DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 18/12/2018
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
QUE COMPROMETAM A CONFIABILIDADE E A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. Constatado que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº
23.553/2017 foram apresentadas corretamente e que não se verificou qualquer irregularidade na prestação de
contas, ela merece ser aprovada. 2. Aprovação das contas de campanha do promovente.
PROCESSO 0601294-09.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601294-09.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): MANUEL MARCOS DOS SANTOS
Advogados do(a) INTERESSADO(S): JEFFERSON MESQUITA COSTA VASCONCELOS - OAB/SE 7922,
GILSON MENEZES COSTA VASCONCELOS - OAB/SE 2146
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 18/12/2018
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
QUE COMPROMETAM A CONFIABILIDADE E A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. Constatado que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº
23.553/2017 foram apresentadas corretamente e que não se verificou qualquer irregularidade na prestação de
contas, ela merece ser aprovada. 2. Aprovação das contas de campanha do promovente.
PROCESSO 0601592-98.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
HABEAS CORPUS Nº 0601592-98.2018.6.25.0000
IMPETRANTE(S): KLÉBER ARAÚJO VALENÇA - OAB/SE 2.074, EVALDO FERNANDES CAMPOS - OAB/SE
423-B, MARCIO CESAR FONTES SILVA - OAB/SE 2.767 e RODRIGO TORRES CAMPOS - OAB/SE 5.527
PACIENTE: KARINA DOS SANTOS LIBERAL
IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Kléber Araújo Valença, Evaldo
Fernandes Campos, Marcio Cesar Fontes Silva e Rodrigo Torres Campos, em favor de Karina dos Santos Liberal,
contra a decisão do Juízo Plantonista da 2ª Zona Eleitoral, que, nos autos do Processo nº 63-87.2018.6.25.0002,
indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado.
Afirmaram ser desnecessária e abusiva a segregação cautelar da ora paciente, uma vez que não mais existem os
requisitos e demais pressupostos para a sua manutenção.
Postularam ainda a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, aduzindo, em conformidade com o
normativo previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, que mulher que seja mãe de filho menor de 12
anos e que não tenha cometido crime “com uso de violência ou grave ameaça”, fará jus a esse benefício.
Éo relatório. Decido.
Para a concessão da liminar revela-se indispensável o concurso da fumaça do bom direito, representado pela
relevância do fundamento, e do perigo da demora, configurado pela possibilidade de resultar a ineficiência da
medida, caso mantido o ato impugnado.
No caso em exame, conquanto esteja caracterizada a existência do perigo da demora em razão da custódia da ora
paciente, não se encontra perfeitamente delineada a presença da fumaça do bom direito.
Conforme muito bem asseverado pela Juíza Bethzamara Rocha Macedo, em recente decisão que manteve a
custódia da paciente, “há prova da materialidade do delito diante dos depoimentos dos testemunhos colhidos na
fase inquisitiva e existem indícios suficientes de autoria e participação da paciente”.
Segundo restou apurado nos autos, Karina Liberal pôs-se a recrutar pessoas que estivessem dispostas a ceder o
uso de seus CPF’s para efetuar “doações” àcampanha eleitoral de José Valdevan, candidato a Deputado Federal
nas eleições 2018 e, para tanto, dirigia-se àAgência do Banese de Estância/SE para realizar os depósitos.
Também colhe-se das peças que ela orientava essas pessoas a como proceder quando fossem questionadas pela
Polícia Federal no curso do inquérito, tudo isso objetivando uma contratação por meio de cargo comissionado na
prefeitura de Estância.
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Dessa maneira, os ardis utilizados pela paciente no sentido de fraudar o processo eleitoral, impedindo que os
órgãos de investigação apurassem as condutas delitivas, impedem-me de relaxar a custódia até então mantida, de
modo a evitar que se pratiquem novas tentativas que possam comprometer a verdade dos fatos, até porque se
está na fase inicial do processo, com o mero recebimento da denúncia.
Ademais, inexiste, na atual conjuntura, qualquer fato que justifique a alteração do já decidido, quando do
indeferimento da liminar pleiteada.
No que diz respeito ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, diante da recente
decisão do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 143.641/SP, esclareço, oportunamente, que ela não
possui caráter vinculante, e possui exceções, com base nos próprios parâmetros estabelecidos pelo Pretório.
Em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas
(que deram àluz há pouco tempo), mães de crianças (isto é, mães de menores até 12 anos incompletos) ou mães
de pessoas com deficiência.
Não deve ser autorizada a prisão domiciliar se: a) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave
ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); c) em outras situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
Veja-se o contido no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).
(…)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
Diante da leitura do referido dispositivo legal, no que tange àpossibilidade de conversão da prisão preventiva em
domiciliar pelo fato de possuir filhos menores, a existência das crianças não garante qualquer benefício ou
possibilita a conversão em prisão domiciliar automaticamente, e isso fica claro quando analisada a decisão citada,
cabendo àautoridade judiciária reconhecer se a substituição se mostra inviável ou inadequada após percuciente
análise do caso concreto.
Ante tal premissa, não parece aceitável, na situação sob exame, concordar com a substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar, isolada ou cumulativamente com outras medidas cautelares, diante das
circunstâncias, ainda que indiciárias, em que se deu o cometimento do crime.
A fim de melhor ilustrar a casuística, trago àcolação a informação extraída das peças processuais, de que a
paciente Karina “écapaz de arregimentar grande número de pessoas para atingir os objetivos contra os quais se
busca sua punição criminal”, podendo tal desiderato ainda ocorrer de forma a prejudicar o andamento da instrução
criminal em curso.
Ressalto, porém, que não desconheço que sob a égide do princípio do melhor interesse da criança, esta, em
regra, não deve ser privada do convívio com os pais.
Ocorre que, fazendo-se um juízo de ponderação, observa-se que os denunciados, entre os quais a paciente, em
conjunto, agiram de forma contundente e contumaz a fim de dificultar a colheita de provas, aliciando testemunhas
para que mentissem quando fossem chamadas a depor, de maneira que a manutenção da prisão preventiva, ao
menos por ora, continua se fazendo necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual.
Nesses termos, a suficiência de um perigo de dano maior àcoletividade, por si só, autoriza a mitigação do direito
de liberdade do indivíduo, evitando-se danos irreparáveis àadministração da justiça.
Como se vê, as condicionantes fáticas analisadas para o pleito de substituição da segregação preventiva pela
prisão domiciliar se mostra como exceção àregra fixada pelo pretório Excelso, a concluir que esta decisão não
éofensiva àautoridade daquilo que foi decidido.
Dessa forma, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser
reparado através deste writ, motivo pelo qual indefiro o pleito liminar formulado.
Solicitem-se as informações àautoridade apontada como coatora, na forma do artigo 662 do Código de Processo
Penal, concedendo-se o prazo de 5 dias para tal desiderato. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público
Eleitoral.
Publique-se. Intimem-se.
Aracaju, 28 de dezembro de 2018.
Desembargador DIÓGENES BARRETO
PRESIDENTE SUBSTITUTO DO TRE/SE
PROCESSO 0601592-98.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Lote 7, Variante 2
- Aracaju/SE - 49081-000, Tel: (79) 3209-8600
Aracaju (SE), 28 de dezembro de 2018.
IMPETRANTE(S): KLEBER ARAUJO VALENCA, EVALDO FERNANDES CAMPOS, MARCIO CESAR FONTES
SILVA, RODRIGO TORRES CAMPOS
PACIENTE(S): KARINA DOS SANTOS LIBERAL
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IMPETRADO(S): JUÍZO DA 002 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
INTIMAÇÃO
De ordem, INTIMO o(a) MARCIO CESAR FONTES SILVA da decisão anexa.
ROSANI PINHEIRO DE ALMEIDA
Chefe de Seção
PROCESSO 0601276-85.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601276-85.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUÍZA RELATORA: AUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADA: FLAVIA DOS SANTOS DUARTE
Advogado da INTERESSADO: CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE5623
DESPACHO / DECISÃO
DEFIRO o requerimento ID 843418. CONCEDO o prazo de 03 (três) dias, contado da intimação, para que a
candidata apresente a documentação faltante a que se refere a petição avistada no ID 843418.
Intimações necessárias.
Aracaju(SE), em 18 de dezembro de 2018.
JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
RELATORA
PROCESSO 0601280-25.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601280-25.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUÍZA RELATORA: DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA
INTERESSADA: AGLACIANE SILVA MENDONCA
Advogados da INTERESSADA: PAULO COSTANZA FRAGA - SE6457, MARCEL FIGUEIREDO SANTANA SE7561, CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE5623
DESPACHO / DECISÃO
Em atendimento ao requerimento presente na Petição de ID 843768,
DEFIRO o pedido de dilação de prazo de 2 dias para que a Candidata possa complementar os dados, sanear as
falhas e/ou manifestar-se acerca do Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Comissão de Análise de Contas
(ID 714818).
Aracaju, SE, em 18 de dezembro de 2018.
Juíza DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
RELATORA
ANEXOS
ANEXO DA PORTARIA 1/19
RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - DEZEMBRO/18
PERÍODO DE
AFASTAMEN QTD. VALO DIÁRIA
ORDEM
DE
R
S
TO
BANCAR
DIÁRI UNITÁ PAGAS
DATA
IA
DATA
AS
RIO
*
INICIA
FINAL
L

NOME DO
FAVORECIDO

CARG
O/
FUNÇ
ÃO

MICHELINE
BARBOZA DE
DEUS

Designação da servidora
MICHELINE BARBOZA DE
DEUS par a substituir o
7/12/1
AJ/FCNeópolis
servidor ALAN PEIXOTO 2/12/18
8
6
DANIEL DE LUCENA, Chefe
de Cartório da 15 ª Zona
Eleitoral, em Neópolis/SE

LOCAL

SERVIÇO/EVENTO

5

2018OB8
R$
R$
02755 E
336,00 1.507,20 2018OB8
02756
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MICHELINE
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DEUS

MICHELINE
BARBOZA DE
DEUS

MICHELINE
BARBOZA DE
DEUS
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Designação da servidora
MICHELINE BARBOZA DE
DEUS par a substituir o
AJ/FC09/12/1 10/12/
Neópolis
servidor ALAN PEIXOTO
6
8
18
DANIEL DE LUCENA, Chefe
de Cartório da 15 ª Zona
Eleitoral, em Neópolis/SE
Designação da servidora
MICHELINE BARBOZA DE
DEUS par a substituir o
11/12/1 14/12/
AJ/FCNeópolis
servidor ALAN PEIXOTO
8
18
6
DANIEL DE LUCENA, Chefe
de Cartório da 15 ª Zona
Eleitoral, em Neópolis/SE
Designação da servidora
MICHELINE BARBOZA DE
DEUS par a substituir o
16/12/1 19/12/
AJ/FCNeópolis
servidor ALAN PEIXOTO
8
18
6
DANIEL DE LUCENA, Chefe
de Cartório da 15 ª Zona
Eleitoral, em Neópolis/SE

NAJARA
TJ/FCAracaju-SE
EVANGELISTA
1

Participação no Encontro de
10/12/1 10/12/
Servidores em Estágio
8
18
Probatório. Aracaju/SE

PAULO VICTOR
Participação no Encontro de
TJ/FC10/12/1 10/12/
PEREIRA
Aracaju-SE
Servidores em Estágio
SANTOS DA
6
8
18
Probatório. Aracaju/SE
SILVA
CECILIA
Participação no Encontro de
DELGADO
AJ/FC10/12/1 10/12/
Aracaju-SE
Servidores em Estágio
1
8
18
NUNES DE
Probatório. Aracaju/SE
ALENCAR
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1

2018OB8
R$
R$
02755 E
336,00 328,64 2018OB8
02756

4

2018OB8
02755 E
R$
R$
336,00 1.212,56 2018OB8
02756

4

2018OB8
R$
R$
02755 E
336,00 1.253,92 2018OB8
02756

0,5

0,5

0,5

RODRIGO
TJ/FCAracaju-SE
AGUIAR PRISCO
1

Participação no Encontro de
10/12/1 10/12/
Servidores em Estágio
8
18
Probatório. Aracaju/SE

0,5

JAN HENRIQUE TJ/FCAracaju-SE
SANTOS FERRAZ 6

Participação no Encontro de
10/12/1 10/12/
Servidores em Estágio
8
18
Probatório. Aracaju/SE

0,5

RICARDO
Participação no Encontro de
TJ/FC10/12/1 10/12/
Aracaju-SE
MAGNO DA
Servidores em Estágio
1
8
18
SILVA JUNIOR
Probatório. Aracaju/SE

0,5

GEISIELLEM DE
Participação no Encontro de
AJ/FC10/12/1 10/12/
Aracaju-SE
OLIVEIRA
Servidores em Estágio
1
8
18
MENEZES
Probatório. Aracaju/SE

0,5

2018OB8
R$
R$
02807 E
420,00 186,64 2018OB8
02809
2018OB8
R$
R$
02808 E
420,00 186,64 2018OB8
02810
2018OB8
02811 E
R$
R$
420,00 202,64 2018OB8
02812
2018OB8
R$
R$
02813 E
420,00 208,64 2018OB8
02814
2018OB8
R$
R$
02815 E
420,00 208,64 2018OB8
02816
2018OB8
R$
R$
02817 E
420,00 208,64 2018OB8
02818
2018OB8
02819 E
R$
R$
420,00 196,64 2018OB8
02821

DAUQUIRIA DE
MELO FERREIRA

JE/

Brasília

PREMIAÇÃO DO TRE-SE
18/12/1 19/12/
EM 3º LUGAR NO RANKING
8
18
DA TRANSPARÊNCIA.

1,5

R$
R$ 2018OB8
700,00 1.386,00 02863

MARCELO
GERARD
ALMEIDA DE
ANDRADE

AJ/CJ2

Brasília

PREMIAÇÃO DO TRE-SE
18/12/1 19/12/
EM 3º LUGAR NO RANKING
8
18
DA TRANSPARÊNCIA.

1,5

R$
R$ 2018OB8
560,00 1.093,28 02864

Fiscalizar a instalação dos
equipamentos da segu rança
07/12/1 07/12/
Cristinápolis
orgânica adquiridos por meio
8
18
-SE
do PE 33/2018, nos cartórios
do interior do Estado

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 02870

DENILSON AVILA
E SILVA

TJ/

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

Ano 2019, Número 003

Aracaju, quarta-feira, 9 de janeiro de 2019

DENILSON AVILA
E SILVA

TJ/

DENILSON AVILA
E SILVA

TJ/

DENILSON AVILA
E SILVA

TJ/

MOYSES
DANTAS
TEIXEIRA

TJ/

MOYSES
DANTAS
TEIXEIRA

TJ/

MOYSES
DANTAS
TEIXEIRA

TJ/

MOYSES
DANTAS
TEIXEIRA

TJ/

Fiscalizar a instalação dos
equipamentos da segu rança
10/12/1 10/12/
Tobias
orgânica adquiridos por meio
8
18
Barreto-Se
do PE 33/2018, nos cartórios
do interior do Estado
Fiscalizar a instalação dos
equipamentos da segu rança
12/12/1 12/12/
Poço
orgânica adquiridos por meio
8
18
Verde-Se
do PE 33/2018, nos cartórios
do interior do Estado
Fiscalizar a instalação dos
equipamentos da segu rança
18/12/1 18/12/
Riachueloorgânica adquiridos por meio
8
18
Se
do PE 33/2018, nos cartórios
do interior do Estado
Fiscalizar a instalação dos
Cedro de equipamentos da segu rança
11/12/1 11/12/
São João- orgânica adquiridos por meio
8
18
Se
do PE 33/2018, nos cartórios
do interior do Estado
Fiscalizar a instalação dos
equipamentos da segu rança
12/12/1 12/12/
Ribeirópolis
orgânica adquiridos por meio
8
18
-Se
do PE 33/2018, nos cartórios
do interior do Estado
Fiscalizar a instalação dos
Nª Senhora equipamentos da segu rança
14/12/1 14/12/
das Dores- orgânica adquiridos por meio
8
18
Se
do PE 33/2018, nos cartórios
do interior do Estado
Fiscalizar a instalação dos
equipamentos da segu rança
19/12/1 19/12/
Porto da
orgânica adquiridos por meio
8
18
Folha-Se
do PE 33/2018, nos cartórios
do interior do Estado
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0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 02870

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 02870

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 02870

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 02874

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 02874

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 02874

0,5

R$
R$ 2018OB8
336,00 126,64 02874

TOTAL
R$ 9.193,20
*O valor das diárias pagas sofrem desconto dos valores de auxílio-alimentação e auxílio-transporte.
LEGENDA: MB - MEMBRO, JE - JUIZ ELEITORAL, AJ – ANALISTA JUDICIÁRIO, TJ – TÉCNICO JUDICIÁRIO,
RE – REQUISITADO, SV- SEM VÍNCULO
RELATÓRIO DE DIÁRIAS DEVOLVIDAS - DEZEMBRO /18
NOME DO
FAVORECIDO

CARGO/
FUNÇÃO

LOCAL

MICHELINE
AJ/FC-6
BARBOZA DE DEUS

Neópolis

MICHELINE
AJ/FC-6
BARBOZA DE DEUS

Neópolis

MICHELINE
AJ/FC-6
BARBOZA DE DEUS

Carira

ABDORÁ COUTINHO
RE/FC-6
OLIVEIRA

Carira

REFERÊNCIA/SERVIÇO/EVENTO
Devolução de diária – Não substituiu o
Chefe de Cartório da 15 ª Zona
Eleitoral, em Neópolis/SE
Devolução de diária – Não substituiu o
Chefe de Cartório da 15 ª Zona
Eleitoral, em Neópolis/SE
Devolução de diária – Não participapu
da força tarefa para a 29a ZE em
Carira/SE
Devolução de diária – Não participapu
da força tarefa para a 29a ZE em
Carira/SE

DIÁRIAS
NR.
DEVOLVIDAS DOCUMENTO
R$ 672,00 2018RA000689

R$ 672,00 2018RA000689

R$ 672,00 2018RA000672

R$ 672,00 2018RA000673

TOTAL
R$ 2.688,00
LEGENDA: MB - MEMBRO, JE - JUIZ ELEITORAL, AJ – ANALISTA JUDICIÁRIO, TJ – TÉCNICO JUDICIÁRIO,
RE – REQUISITADO, SV- SEM VÍNCULO.
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