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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 98/2019, DE 13/2/19
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, DES. JOSÉ DOS ANJOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso XVII, do Regimento Interno;
Considerando a revogação da designação Dra. Aline Reis Fonseca Soares para substituir a Juíza titular de
Capela, por meio da Portaria 82, CGJ (0652110), de 5/2/19, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
Sergipe, publicada no Diário de Justiça do Estado em 7/2/19, o Relatório de Designação Mensal da Corregedoria
Geral de Justiça (0652112) e a Tabela de Substituição Automática da Corregedoria Geral de Justiça do
Provimento 12, de 20/8/18;
Considerando a revogação da designação Dra. Aline Reis Fonseca Soares para atuar na 2ª Vara Cível e Criminal
de Nossa Senhora das Dores/SE, pela Portaria 80/19 CGJ, bem como a Portaria 85/19, CGJ (0652679), de 5/2/19,
ambas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Sergipe, publicadas no Diário de Justiça do Estado em
7/2/19, o Relatório de Designação Mensal da Corregedoria Geral de Justiça (0652681) e a Tabela de Substituição
Automática da Corregedoria Geral de Justiça do Provimento 12, de 20/8/18;
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR a Portaria 86/2019 (0649881) desta Presidência, que trata da designação dos Juízes de Direito
para substituírem nas Zonas Eleitorais, conforme a discriminação abaixo:
I. Revogar a designação da Juíza ALINE REIS FONSECA SOARES para responder pela 5ª Zona Eleitoral,
sediada em Capela/SE, no período de 26 a 28/2/19;
II. Designar o Exmo. Sr. Dr. RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO, Juiz Eleitoral da 11ª Zona Eleitoral, sediada
em Japaratuba/SE, para responder pela 5ª Zona Eleitoral, sediada em Capela/SE, no período de 26 a 28/2/19, por
motivo de afastamento da Juíza Titular, Andréa Caldas de Sousa Lisa;
III. Alterar o período de designação da Juíza ALINE REIS FONSECA SOARES para responder pela 16ª Zona
Eleitoral, sediada em Nossa Senhora das Dores/SE, de 6 a 25/2/19 para 6 a 10/2/19;
IV. Alterar o período de designação da Juíza ANNA PAULA DE FREITAS MACIEL para responder pela 16ª Zona
Eleitoral, sediada em Nossa Senhora das Dores/SE, de 26 a 28/2/19 para 16 a 28/2/19;
V. Designar o Exmo. Sr. Dr. HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA, Juiz Substituto à disposição da
Corregedoria-Geral da Justiça, para responder pela 16ª Zona Eleitoral, sediada em Nossa Senhora das Dores/SE,
no período de 11 a 15/2/19, por motivo de encontrar-se vaga a jurisdição eleitoral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 6/2/2019.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DES. JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 105/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, inciso XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando a publicação da Portaria nº 908, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no DOU de 21/12/18 ;
RESOLVE:
Art. 1º LOTAR a servidora JULIANA OURO PRETO MACIEL, matrícula 309R629, ocupante do cargo de Analista
Judiciário - Área Administrativa, ora removida para este Regional, na Seção de Programação e Execução
Orçamentária, da Coordenadoria Orçamentária, Financeira e Contábil, da Secretaria de Administração, Orçamento
e Finanças, deste Regional.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13/02/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 107/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, inciso XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional;
RESOLVE:
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Art. 1º DETERMINAR que a servidora LEILA CRISTINA COSTA BARRETO, Cedida, matrícula 309R245,
Assistente I da Diretoria Geral, FC-1, desempenhe suas atividades na Assessoria de Planejamento e Gestão da
Secretaria de Gestão de Pessoas, deste Regional.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 103/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, inciso XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando o Laudo Médico Pericial emitido por Junta Médica, datado de 13/09/2018;
Considerando a Portaria TRE/SE 734/2018 (0584011);
RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR que a servidora NATHALIE MALHADO GOMES DE SIQUEIRA, Analista Judiciário,
matrícula 30923316, removida temporariamente da 15ª Zona Eleitoral, com sede em Neópolis para a Secretaria
deste Regional, Assistente I da Diretoria Geral, FC-1, desempenhe suas atividades funcionais provisoriamente na
2ª Zona Eleitoral, com sede em Aracaju.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
PORTARIA 104/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, XVI, da 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8/112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o artigo 2º, § 3º da Portaria
215/14, alterada pela Portaria TRE/SE 72/19 e o Formulário de Substituição SEI nº 0650093;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor GEDALIAS BASTOS FREIRE, Analista Judiciário, matrícula 30923273, Assistente I
da Secretaria de Tecnologia da Informação, para sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer a
função comissionada de Assistente V da Coordenadoria de Sistemas de Informação, da referida Secretaria, FC-5,
no período de 4 a 8/2/19, em substituição a GERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, em razão de férias do titular.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 4/2/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
DIRETOR GERAL
Atos da Secretaria Judiciária
Ato Ordinatório
DEVOLUÇÃO DE PEÇA
PROCEDÊNCIA ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
PROTOCOLO : 401/2019 (REFERENTE AOS AUTOS RP 296-83.2016.6.25.0025)
RELATOR(A): JUÍZA ÁUREA CORUMBA DE SANTANA
ASSUNTO: Cargo - Vereador - Prestação de Contas - De Candidato - Eleições 2016
RECORRENTE: ROBERIO ROCHA DE ARAUJO
ADVOGADO: Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
ADVOGADO: Aidam Santos Silva - OAB: 10423/SE
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento no Regimento Interno do TRE-SE (Resolução nº 187/2016) e da RES TRE-SE 131/2009, a
Secretaria Judiciária INTIMA o(a) advogado(a) Fabiano Freire Feitosa - OAB/SE nº 3173 para retirar a(s) peça(s)
protocolizadas neste TRE-SE, sob os números 401/2019 (referente aos autos 296-83.2016.6.25.0025) e 402/2019
(referente aos autos 215-88.2016.6.25.0008) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de descarte das mesmas.
Aracaju (SE), em 12/02/2019.
MARCOS VINÍCIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
DEVOLUÇÃO DE PEÇA
PROCEDÊNCIA ORIGEM: SERGIPE - GARARU - 8ª ZONA ELEITORAL (GARARU)
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PROTOCOLO : 402/2019 (REFERENTE AOS AUTOS RP 215-88.2016.6.25.0008)
RELATOR(A): JUÍZA DAUQUÍRIA DE MELO FERREIRA
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO - CARGO - PREFEITO - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS PÚBLICOS
RECORRENTE: FÁBIO SILVA ANDRADE
ADVOGADO: FABIANO FREIRE FEITOSA - OAB/SE Nº 3173
RECORRIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ATO ORDINATÓRIO
Com fundamento no Regimento Interno do TRE-SE (Resolução nº 187/2016) e da RES TRE-SE 131/2009, a
Secretaria Judiciária INTIMA o(a) advogado(a) Fabiano Freire Feitosa - OAB/SE nº 3173 para retirar a(s) peça(s)
protocolizadas neste TRE-SE, sob os números 401/2019 (referente aos autos 296-83.2016.6.25.0025) e 402/2019
(referente aos autos 215-88.2016.6.25.0008) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de descarte das mesmas.
Aracaju (SE), em 12/02/2019.
MARCOS VINÍCIUS LINHARES CONSTANTINO DA SILVA
Secretário Judiciário
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
02ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 60-35.2018.6.25.0002 (PROTOCOLO 1.595/2018)
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA – PR (DIRETÓRIO MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS/SE)
SENTENÇA
Trata-se de processo que teve início através de Informação Cartorária (fl. 02) noticiando a não apresentação das
contas, referentes ao exercício 2017, pelo Partido da República – PR (Diretório Municipal da Barra dos
Coqueiros/SE).
Em despacho preliminar de fl. 05, diante da expiração da validade do Diretório Municipal (fl. 03), ordenou-se a
intimação pessoal dos dirigentes do Diretório Regional para suprirem a omissão, que, após serem devidamente
intimados, conforme mandados de fls. 06 e 07, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(certidão de fl. 08).
À fl. 08, certificou-se que não houve recebimento de cotas do Fundo Partidário.
Extrato bancário extraído do sistema de prestação de contas anual (SPCA) foi anexado à fl. 09.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral requereu fossem julgadas as contas não prestadas com a
aplicação da sanção prevista em lei (fl. 11).
É o relatório. Passo à fundamentação e ao dispositivo.
Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem manter escrituração contábil, de forma a permitir a
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial,
estando obrigados a remeter à Justiça Eleitoral até 30 (trinta) de abril do ano subsequente sua prestação de
contas, consoante legislação vigente (arts. 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c arts. 4º, incisos IV e V, e 28 da
Resolução TSE 23.546/2017).
No caso em exame, conquanto tenha sido a agremiação partidária devidamente intimada, tanto por meio do
Presidente quanto do Tesoureiro do Diretório Estadual, quedaram-se todos inertes, sem apresentar contas,
declaração e/ou qualquer justificativa.
As normas regulamentadores da matéria assim disciplinam:
Lei 9.096/1995
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei.
Resolução TSE 23.546/2017
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[...]
IV – pela não prestação, quando:
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a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas; ou
[...]
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
[…]
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a
devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos
ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou
municipal.
(grifos acrescidos)
Resolução TSE 23.571/2018
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
(grifos acrescidos)
Vale mencionar que inexistindo notícia de recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não identificada ou
do Fundo Partidário, conforme certificado à fl. 09, não há que se falar em devolução de verbas ao erário.
Pelo exposto, com fundamento nas normas eleitorais citadas, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido da
República – PR (Órgão Partidário Municipal da Barra dos Coqueiros/SE), referentes ao exercício financeiro de
2017, determinando:
1. A suspensão de repasse e a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário enquanto não
regularizada a situação, desde a data da inadimplência, ou seja, 02/05/2018, devendo ser oficiado o Órgão
Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor desta decisão, na
forma do art. 60, inciso I, alínea “a”, da Resolução de regência indicada.
2. A suspensão do órgão partidário municipal e o indeferimento de novos registros ou anotações caso não esteja
vigente até posterior comunicação de regularização da situação, devendo ser oficiada a Presidência do TRE/SE,
via SEI, para dar efetividade a esta decisão, nos termos do art. 48, §2º, da Resolução TSE 23.546/2017 c/c o art.
42 da Resolução TSE 23.571/2018.
3. O registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais – SICO, em
observância ao art. 60, §5º, da Resolução TSE 23.546/2017.
4. A cientificação do MPE.
5. O arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado e a realização de todas as providências impostas.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju/SE, 06/02/2019.
SORAIA GONÇALVES DE MELO
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 51-73.2018.6.25.0002 (PROTOCOLO 1.604/2018)
INTERESSADO: PATRIOTA – ANTIGO PEN (DIRETÓRIO MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS/SE)
ADVOGADO: YURI ANDRÉ PREIRA DE MELO, OAB/SE 8.085
SENTENÇA
Trata-se de processo que teve início através de Informação Cartorária (fl. 02) noticiando a não apresentação das
contas, referentes ao exercício 2017, pelo Patriota – Antigo PEN (Órgão Partidário Municipal da Barra dos
Coqueiros/SE).
Por força do despacho preliminar de fl. 05, tendo em vista a omissão e diante da expiração da validade do
Diretório Municipal (fl. 06), lastreado na disposição do art. 28, ˜ ˜4º e 5º, da Resolução TSE 23.546/2017, este
Juízo ordenou a intimação pessoal dos dirigentes do Diretório Estadual (fl. 09).
Após intimação frutífera do Presidente e do Tesoureiro do Regional (mandados de fls. 06/07), a agremiação
partidária estadual apresentou prestação de contas (fls. 14/16), mediante procurador constituído (fl. 16), fora dos
padrões estabelecidos no art. 29 da Resolução TSE nº: 23.546/2017.
Segundo certificado à fl. 21, o partido político em foco deixou transcorrer in albis todos os prazos concedidos para
apresentação das contas.
À fl. 18, certificou-se que não houve emissão de recibos de doação, nem recebimento de cotas do Fundo
Partidário do Diretório Nacional, nem registro de informação, até a presente data, quanto ao Diretório Municipal.
Extratos bancários e relatórios extraídos dos sistemas de prestação de contas anuais e eleitorais (SPCA e SPCE)
foram anexados à fl. 09.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral requereu fossem julgadas as contas não prestadas com a
aplicação da sanção prevista em lei (fl. 11).
É o relatório. Passo à fundamentação e ao dispositivo.
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Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem manter escrituração contábil, de forma a permitir a
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial,
estando obrigados a remeter à Justiça Eleitoral até 30 (trinta) de abril do ano subsequente sua prestação de
contas, consoante legislação vigente (arts. 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c arts. 4º, incisos IV e V, e 28 da
Resolução TSE 23.546/2017).
No caso em exame, conquanto tenha o órgão partidário regional protocolado, no mês de agosto do ano de 2018,
prestação de contas de fls. 14 e 15, a mesma foi apresentada fora dos padrões exigidos pela legislação eleitoral.
As normas regulamentadores da matéria assim disciplinam:
Lei 9.096/1995
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei.
Resolução TSE 23.546/2017
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[...]
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas; ou
[...]
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
[ c]
˜ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a
devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos
ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou
municipal.
(grifos acrescidos)
Resolução TSE 23.571/2018
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
(grifos acrescidos)
Vale mencionar que inexistindo notícia de recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não identificada ou
do Fundo Partidário, conforme certificado à fl. 08, não há que se falar em devolução de verbas ao erário.
Pelo exposto, com fundamento nas normas eleitorais citadas, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Patriota –
Antigo PEN (Diretório Municipal da Barra dos Coqueiros/SE), referentes ao exercício financeiro de 2017,
determinando:
1. A suspensão de repasse e a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário enquanto não
regularizada a situação, desde a data da inadimplência, ou seja, 03/05/2017, devendo ser oficiado o Órgão
Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor desta decisão, na
forma do art. 60, inciso I, alínea "a", da Resolução de regência indicada.
2. A inativação do órgão partidário municipal e o indeferimento de novos registros ou anotações caso não esteja
vigente até posterior comunicação de regularização da situação, devendo ser oficiada a Presidência do TRE/SE,
via SEI, para dar efetividade a esta decisão, nos termos do art. 48, ˜2º, da Resolução TSE 23.546/2017 c/c o art.
42 da Resolução TSE 23.571/2018.
3. O registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais – SICO, em
observância ao art. 60, ˜5º, da Resolução TSE 23.546/2017.
4. A cientificação do MPE.
5. O arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado e a realização de todas as providências impostas.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju/SE, 12/02/2019.
SORAIA GONÇALVES DE MELO
Juíza Eleitoral
03ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 35-19.2018.6.25.0003 – CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE – AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – Aquidabã/SE
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RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - Eleições 2018 – NÃO PRESTADAS AS CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO – PSC – Aquidabã/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário permaneceu inerte, gerando a
informação de fls. 02 destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução TSE 23.553/2017.
Certidão de fls. 03, informa que não estão disponíveis as informações referentes ao recebimento de recursos do
fundo partidário, bem como dos recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
Citado para se manifestar sobre ditos documentos a agremiação partidária permaneceu omissa.
Em parecer, emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este deliberou pelo julgamento de contas não prestadas, do
referido Diretório/Comissão Provisória Municipal.
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas eleitorais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO – PSC – Aquidabã/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inadimplentes ao chamamento, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta omissão da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 83, II, da Resolução TSE 23.533/2017.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum candidato/partido deve se eximir, sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Res. TSE n.º 23.553/2017) cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
Assim, considerando que não foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.553/2015, acompanhando o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – Aquidabã/SE,
referente às Eleições Gerais 2018, suspendendo o repasse de cotas do Fundo Partidário (art. 83, II, Resolução
TSE 23.553/2017).
Entretanto, como não estão disponíveis os dados referentes ao recebimento de verbas do fundo partidário pela
respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 03, exsurge inaplicável a providência prevista no art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017, no que se refere à suspensão e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme art. 83, II, Resolução TSE 23.553/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – Aquidabã/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 12 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 4-62.2019.6.25.0003 – CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE – AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – Aquidabã/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - Eleições 2018 – NÃO PRESTADAS AS CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
DOS TRABALHADORES – PT – Aquidabã/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário permaneceu inerte, gerando a
informação de fls. 02 destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução TSE 23.553/2017.
Certidão de fls. 07, informa que não estão disponíveis as informações referentes ao recebimento de recursos do
fundo partidário, bem como dos recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
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Citado para se manifestar sobre ditos documentos a agremiação partidária permaneceu omissa.
Em parecer, emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este deliberou pelo julgamento de contas não prestadas, do
referido Diretório/Comissão Provisória Municipal.
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas eleitorais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
DOS TRABALHADORES – PT – Aquidabã/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inadimplentes ao chamamento, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta omissão da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 83, II, da Resolução TSE 23.533/2017.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum candidato/partido deve se eximir, sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Res. TSE n.º 23.553/2017) cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
Assim, considerando que não foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.553/2015, acompanhando o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT –
Aquidabã/SE, referente as Eleições Gerais 2018, suspendendo o repasse de cotas do Fundo Partidário (art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017).
Entretanto, como não estão disponíveis os dados referentes ao recebimento de verbas do fundo partidário pela
respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 07, exsurge inaplicável a providência prevista no art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017, no que se refere à suspensão e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme art. 83, II, Resolução TSE 23.553/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – Aquidabã/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 12 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 3-77.2019.6.25.0003 – CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE – AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – Aquidabã/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - Eleições 2018 – NÃO PRESTADAS AS CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – Aquidabã/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário permaneceu inerte, gerando a
informação de fls. 02 destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução TSE 23.553/2017.
Certidão de fls. 07, informa que não estão disponíveis as informações referentes ao recebimento de recursos do
fundo partidário, bem como dos recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
Citado para se manifestar sobre ditos documentos a agremiação partidária permaneceu omissa.
Em parecer, emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este deliberou pelo julgamento de contas não prestadas, do
referido Diretório/Comissão Provisória Municipal.
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas eleitorais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – Aquidabã/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inadimplentes ao chamamento, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta omissão da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 83, II, da Resolução TSE 23.533/2017.
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A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum candidato/partido deve se eximir, sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Res. TSE n.º 23.553/2017) cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
Assim, considerando que não foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.553/2015, acompanhando o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD –
Aquidabã/SE, referente às Eleições Gerais 2018, suspendendo o repasse de cotas do Fundo Partidário (art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017).
Entretanto, como não estão disponíveis os dados referentes ao recebimento de verbas do fundo partidário pela
respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 07, exsurge inaplicável a providência prevista no art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017, no que se refere à suspensão e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme art. 83, II, Resolução TSE 23.553/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – Aquidabã/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 12 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 43-93.2018.6.25.0003 – CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE – GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC – Graccho Cardoso/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - Eleições 2018 – NÃO PRESTADAS AS CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO – PTC – Graccho Cardoso/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário permaneceu inerte, gerando a
informação de fls. 02 destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução TSE 23.553/2017.
Certidão de fls. 03, informa que não estão disponíveis as informações referentes ao recebimento de recursos do
fundo partidário, bem como dos recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
Citado para se manifestar sobre ditos documentos a agremiação partidária permaneceu omissa.
Em parecer, emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este deliberou pelo julgamento de contas não prestadas, do
referido Diretório/Comissão Provisória Municipal.
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas eleitorais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO – PTC – Graccho Cardoso/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inadimplentes ao chamamento, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta omissão da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 83, II, da Resolução TSE 23.533/2017.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum candidato/partido deve se eximir, sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Res. TSE n.º 23.553/2017) cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
Assim, considerando que não foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.553/2015, acompanhando o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC – Graccho
Cardoso/SE, referente às Eleições Gerais 2018, suspendendo o repasse de cotas do Fundo Partidário (art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017).
Entretanto, como não estão disponíveis os dados referentes ao recebimento de verbas do fundo partidário pela
respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 03, exsurge inaplicável a providência prevista no art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017, no que se refere à suspensão e perda das cotas do fundo partidário.
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Entrementes, conforme art. 83, II, Resolução TSE 23.553/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC – Graccho Cardoso/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 07 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 42-11.2018.6.25.0003 – CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE – GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – Graccho Cardoso/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - Eleições 2018 – NÃO PRESTADAS AS CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO – PSC – Graccho Cardoso/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário permaneceu inerte, gerando a
informação de fls. 02 destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução TSE 23.553/2017.
Certidão de fls. 03, informa que não estão disponíveis as informações referentes ao recebimento de recursos do
fundo partidário, bem como dos recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
Citado para se manifestar sobre ditos documentos a agremiação partidária permaneceu omissa.
Em parecer, emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este deliberou pelo julgamento de contas não prestadas, do
referido Diretório/Comissão Provisória Municipal.
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas eleitorais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO – PSC – Graccho Cardoso/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inadimplentes ao chamamento, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta omissão da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 83, II, da Resolução TSE 23.533/2017.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum candidato/partido deve se eximir, sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Res. TSE n.º 23.553/2017) cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
Assim, considerando que não foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.553/2015, acompanhando o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – Graccho
Cardoso/SE, referente às Eleições Gerais 2018, suspendendo o repasse de cotas do Fundo Partidário (art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017).
Entretanto, como não estão disponíveis os dados referentes ao recebimento de verbas do fundo partidário pela
respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 03, exsurge inaplicável a providência prevista no art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017, no que se refere à suspensão e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme art. 83, II, Resolução TSE 23.553/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – Graccho Cardoso/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 07 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 39-56.2018.6.25.0003 – CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE – CEDRO DE SÃO JOÃO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
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DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – Cedro de São João/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - Eleições 2018 – NÃO PRESTADAS AS CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO – PSC – Cedro de São João/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário permaneceu inerte, gerando a
informação de fls. 02 destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução TSE 23.553/2017.
Certidão de fls. 03, informa que não estão disponíveis as informações referentes ao recebimento de recursos do
fundo partidário, bem como dos recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
Citado para se manifestar sobre ditos documentos a agremiação partidária permaneceu omissa.
Em parecer, emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este deliberou pelo julgamento de contas não prestadas, do
referido Diretório/Comissão Provisória Municipal.
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas eleitorais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO – PSC – Cedro de São João/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inadimplentes ao chamamento, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta omissão da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 83, II, da Resolução TSE 23.533/2017.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum candidato/partido deve se eximir, sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Res. TSE n.º 23.553/2017) cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
Assim, considerando que não foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.553/2015, acompanhando o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – Cedro de São
João/SE, referente às Eleições Gerais 2018, suspendendo o repasse de cotas do Fundo Partidário (art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017).
Entretanto, como não estão disponíveis os dados referentes ao recebimento de verbas do fundo partidário pela
respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 03, exsurge inaplicável a providência prevista no art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017, no que se refere à suspensão e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme art. 83, II, Resolução TSE 23.553/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – Cedro de São João/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 07 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 37-86.2018.6.25.0003 – CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE – CEDRO DE SÃO JOÃO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – Cedro de São João/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - Eleições 2018 – NÃO PRESTADAS AS CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – Cedro de São João/SE, referente às eleições gerais de
2018.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário permaneceu inerte, gerando a
informação de fls. 02 destes autos.
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Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução TSE 23.553/2017.
Certidão de fls. 03, informa que não estão disponíveis as informações referentes ao recebimento de recursos do
fundo partidário, bem como dos recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
Citado para se manifestar sobre ditos documentos a agremiação partidária permaneceu omissa.
Em parecer, emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este deliberou pelo julgamento de contas não prestadas, do
referido Diretório/Comissão Provisória Municipal.
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas eleitorais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – Cedro de São João/SE, referente às eleições gerais de
2018.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inadimplentes ao chamamento, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta omissão da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 83, II, da Resolução TSE 23.533/2017.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum candidato/partido deve se eximir, sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Res. TSE n.º 23.553/2017) cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
Assim, considerando que não foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.553/2015, acompanhando o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB –
Cedro de São João/SE, referente às Eleições Gerais 2018, suspendendo o repasse de cotas do Fundo Partidário
(art. 83, II, Resolução TSE 23.553/2017).
Entretanto, como não estão disponíveis os dados referentes ao recebimento de verbas do fundo partidário pela
respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 03, exsurge inaplicável a providência prevista no art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017, no que se refere à suspensão e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme art. 83, II, Resolução TSE 23.553/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – Cedro de São
João/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 07 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 36-04.2018.6.25.0003 – CLASSE 23
ORIGEM: SERGIPE – AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC – Aquidabã/SE
RESUMO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - Eleições 2018 – NÃO PRESTADAS AS CONTAS
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO – PTC – Aquidabã/SE, referente às eleições gerais de 2018.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário permaneceu inerte, gerando a
informação de fls. 02 destes autos.
Por este magistrado, fora determinada a autuação da informação e adoção das providências elencadas na
Resolução TSE 23.553/2017.
Certidão de fls. 03, informa que não estão disponíveis as informações referentes ao recebimento de recursos do
fundo partidário, bem como dos recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
Citado para se manifestar sobre ditos documentos a agremiação partidária permaneceu omissa.
Em parecer, emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este deliberou pelo julgamento de contas não prestadas, do
referido Diretório/Comissão Provisória Municipal.
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas eleitorais do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO – PTC – Aquidabã/SE, referente às eleições gerais de 2018.
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Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inadimplentes ao chamamento, fato esse que deixa por
caracterizada a manifesta omissão da referida agremiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 83, II, da Resolução TSE 23.533/2017.
A obrigatoriedade da prestar contas tem por objetivo dar publicidade aos montantes arrecadados e aos gastos
efetivados em campanha eleitoral e desta obrigação nenhum candidato/partido deve se eximir, sob pena de serem
aplicadas as sanções cabíveis. Trata-se de previsão legal (Lei 9.504/97 e Res. TSE n.º 23.553/2017) cuja
observância contribui para a lisura do pleito eleitoral.
Assim, considerando que não foram atendidas as exigências constantes na Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.553/2015, acompanhando o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC –
Aquidabã/SE, referente às Eleições Gerais 2018, suspendendo o repasse de cotas do Fundo Partidário (art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017).
Entretanto, como não estão disponíveis os dados referentes ao recebimento de verbas do fundo partidário pela
respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 03, exsurge inaplicável a providência prevista no art. 83, II,
Resolução TSE 23.553/2017, no que se refere à suspensão e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme art. 83, II, Resolução TSE 23.553/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC – Aquidabã/SE.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos.
Lance a informação no SICO (sistema de informação de contas) do Tribunal Superior Eleitoral.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aquidabã/SE, 07 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 4-96.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE GRACCHO
CARDOSO/SE)
ADVOGADO: Elaine Cristina Chagas Pereira - OAB: 9358/SE
INTERESSADO(A): JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO
ADVOGADO: Elaine Cristina Chagas Pereira - OAB: 9358/SE
INTERESSADO(A): MARIA LUCIVÂNIA ARAGÃO SUKERMAN
ADVOGADO: Elaine Cristina Chagas Pereira - OAB: 9358/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
DESPACHO
Com fulcro na Resolução TSE 23.464/2015, art. 35, §3º, I, o juízo eleitoral da 3ª Zona, NOTIFICA o Partido dos
Trabalhadores do município de Graccho Cardoso, na pessoa do seu advogado, ou do seu representante, para, no
prazo de 30 (trinta) dias, complementar os dados, sanear falhas e/ou se manifestar sobre a informação retro e/ou
apresentar documentos, sob pena de desaprovação das contas, exercício 2017.
Aquidabã, 13 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
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 12-73.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE GRACCHO
CARDOSO/SE)
ADVOGADO: Priscilla do Rosário Resende Lima Teles - OAB: 4910/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
DESPACHO
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Com fulcro na Resolução TSE 23.464/2015, art. 35, §3º, I, o juízo eleitoral da 3ª Zona, NOTIFICA o Partido dos
Trabalhadores do município de Graccho Cardoso, na pessoa do seu advogado, ou do seu representante, para, no
prazo de 30 (trinta) dias, complementar os dados, sanear falhas e/ou se manifestar sobre a informação retro e/ou
apresentar documentos, sob pena de desaprovação das contas, exercício 2017.
Aquidabã, 13 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
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).
05ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 73-25.2018.6.25.0005
ORIGEM: SERGIPE - MURIBECA - 5ª ZONA ELEITORAL (CAPELA)
EXMA. SRA. ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MURIBECA/SE)
INTERESSADO(A): JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS, PRESIDENTE
INTERESSADO(A): FABIANO DOS SANTOS SILVA, TESOUREIRO
INTERESSADO(A): JUSTIÇA PÚBLICA
SENTENÇA
I - RELATÓRIO.
Trata-se de processo de prestação de contas de agremiação política, PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, oriunda
do município de Muribeca/SE, que teve início através da notificação/intimação dos seus dirigentes, presidente e
tesoureiro, respectivamente, (fls., 03/04).
O Diretório Municipal, através de seus representantes legítimos, quedou-se inerte, conforme certidão à(s) fl(s)., 06.
O expert informou este Juízo sobre a não apresentação das contas dentro do prazo, inserindo a colação
informação nº 046-18/5ª ZE.
Em decisão (fls. 08/08v), determinou-se a imediata suspensão de cotas do fundo partidário.
À fl.10verso, certificou-se que não houve extratos bancários e/ou relatórios extraídos dos sistemas de prestação
de contas anuais e eleitorais (SPCA e SPCE), bem como o não recebimento de cotas do fundo partidário.
Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público Eleitoral, pugnou pelo julgamento das contas como não
prestadas (fl., 11).
Por fim, o procedimento a ser observado nas prestações de contas passa a ser o estabelecido na Resolução n.
23.546/2017, porém a regência material é dada pelas regras vigentes à época, ou seja, pela Resolução n.
23.464/2015, conforme dicção do art. 65, 3º, III, daquela.
Eis o que cabe a relatar. Passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem manter escrituração contábil, de forma a permitir a
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial,
estando obrigados a remeter à Justiça Eleitoral até 30 (trinta) de abril do ano subsequente sua prestação de
contas, consoante legislação vigente (arts. 30 e 32, caput, da Lei 9.096/1995 c/c arts. 4º, incisos IV e V, e 28 da
Resolução TSE 23.546/2017).
No caso em exame, conquanto tenha sido a agremiação partidária devidamente intimada, por meio de seu
diretório estadual, aplicando-se o entendimento do art. 28, §§ 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, sendo
que o mesmo quedou-se inerte, sem apresentar contas, declaração e/ou qualquer justificativa. As normas
regulamentadores da matéria assim disciplinam, Lei 9.096/1995 em seu art 37-A, in verbis:
"Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. Resolução TSE 23.464/2015.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou[...]
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político". (Grifo nosso).
A Resolução TSE 23.465/2015, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos, traz em seu bojo a seguinte imposição ainda no tocante a prestação de contas, conforme vislumbra-se
do art. 42, in verbis:

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 030

Aracaju, quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019

Página 15

‘’Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação." (Grifo nosso).
Destarte, a novel Resolução TSE 23.571/2018, que trata do tema espancado no parágrafo anterior, traz em seu
bojo acréscimo na dicção do art. 42, da seguinte forma: ‘’Art. 42..., devendo o órgão ser inativado e novas
anotações indeferidas até que seja regularizada a situação."
Ademais, inexistindo notícia de recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário, não há que se falar em
devolução de verbas ao erário nos autos em foco.
III - DISPOSITIVO.
Pelo exposto, e em harmonia com a manifestação do MPE, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO - PSC (Diretório/Comissão Provisória de Muribeca/SE), referentes ao exercício financeiro de
2017, com esteio no art. 46, IV, `a’, da Resolução TSE nº 23.464/2015, determinando:
1) A manutenção de repasse e a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário enquanto não
regularizada a situação, devendo ser oficiado no endereço eletrônico (e-mail) cadastrado no SGIP, o Órgão
Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor desta decisão, na
forma do art. 60, inciso I, alínea `a’, da Resolução de regência indicada.
2) A inativação do órgão partidário municipal e o indeferimento de novos registros ou anotações caso não esteja
vigente até posterior comunicação de regularização da situação, devendo ser oficiada a Presidência do TRE/SE,
via SEI, para que determine a SEPRE - Seção de Protocolo Judiciário e Registros Partidários, objetivando dar
efetividade a esta decisão, nos termos do art. 48, § 2º, da Resolução TSE 23.464/2015 c/c art. 42, da Resolução
TSE 23.465/2015, cuja redação foi mantida pela Resolução TSE 23.571/2018.
3) Proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO, em observância ao art. 60, §5º, da Resolução TSE 23.464/2015.
4) Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral, pessoalmente.
5) O arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado e a realização de todas as providências impostas.
Publique-se via DJE. Intime-se conforme determinado.
Cumpra-se.
Capela/SE, 12 de fevereiro de 2019.
ANDRÉA CALDAS SOUZA LIZA
Juíza Titular da 5ª Zona Eleitoral
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
Edital
EDITAL 010/2019 - APRESENTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Prazo: 3 dias
A Excelentíssima Sra. 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. 59, da Resolução TSE n.23.553/2017,FAZ SABER,
a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o (s) partido (s) político (s) e
respectivos responsáveis, abaixo relacionados, apresentou/apresentaram a prestação de contas eleitorais,
referente às Eleições 2018, 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
dirigida à juíza eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
PARTIDO/
SIGLA
PARTIDO
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIROMDB

MUNICÍPIO

RESPONSÁVEIS

PROTOCOLO/
PROCESSO

MURIBECA/SE

JOSE AIRTON DE SOUZA, PRESIDENTE;
VANESSA IDÁLIA SOUZA CHIANCA,
TESOUREIRA;
BEL. JURACY NUNES DE CARVALHO JUNIOR –
OAB/SE 11.713.

3.856/2018
20.10.2019.6.25.0005

E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no DJESE. Dado e passado nesta cidade de Capela, aos doze (12) dias do mês de fevereiro
do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, Najara Evangelista, Técnica Judiciária, preparei e conferi o presente
Edital.
NAJARA EVANGELISTA
Técnica Judiciária
Autorizado pela Portaria 02/2015 - 05ªZE
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06ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 89/2019 - 06ª ZE - APRESENTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 6ª Zona - Estância/SE, Dra. TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE
ALBUQUERQUE, no uso das suas atribuições legais e, em conformidade com o que preceitua o caput do art. 59,
da Resolução TSE nº 23.553/2017,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os diretórios municipais/comissões
provisórias dos partidos políticos abaixo identificados apresentaram Prestação de Contas de Campanha, referente
às Eleições 2018, e que encontram-se disponíveis em cartório as informações a que se refere o inciso I do caput
do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD

PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB

PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT
PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB
PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS

PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO - PSC

RESPONSÁVEL
FLÁVIA BISPO DE FREITAS PRESIDENTE
ALAINE MARIA DE MORAES
SANTOS - TESOUREIRA
ADRIANA OLIVEIRA SANTOS LEITE
- PRESIDENTE
ELIZÂNGELA DÓREA ANDRADE
BARRETO - TESOUREIRA
JOSÉ DOMINGOS MACHADO
SOARES - PRESIDENTE
CARLOS HENRIQUE DIAS DOS
SANTOS - TESOUREIRO
JOSÉ PAES DOS SANTOS PRESIDENTE
VALDOMIRO DE JESUS SILVA TESOUREIRO
JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS PRESIDENTE
GILTON MARTINS DOS SANTOS TESOUREIRO
MISAEL DANTAS SOARES PRESIDENTE
DANIEL DANTAS SOARES TESOUREIRO

MUNICÍPIO

Nº DO PROCESSO

ESTÂNCIA

24-78.2018.6.25.0006

ESTÂNCIA

21-26.2018.6.25.0006

ESTÂNCIA

27-33.2018.6.25.0006

ESTÂNCIA

25-63.2018.6.25.0006

ESTÂNCIA

2-83.2019.6.25.0006

ESTÂNCIA

23-93.2018.6.25.0006

Dito isso, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste, oferecer
impugnação mediante petição fundamentada dirigida à Juíza Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios
e circunstâncias, nos termos do §1º do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, é expedido o
presente Edital que será afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Estância, Estado de
Sergipe, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.
Documento assinado eletronicamente por TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE, Juiz Eleitoral,
em 12/02/2019, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
13ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 4-66.2018.6.25.0013
ORIGEM: RIACHUELO - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (Diretório Municipal de Riachuelo)
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha – OAB/SE 7297
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
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Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD (Diretório Municipal de Riachuelo), objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 11/12) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 13).
Em certidão de fls. 13, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 14).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 16).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 18).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (Diretório Municipal de Riachuelo),
considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas
contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 7-21.2018.6.25.0013
ORIGEM: RIACHUELO - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (Diretório Municipal de Riachuelo)
ADVOGADO: Katianne Cintia Correa Rocha – OAB/SE 7297
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
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Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA - PRP (Diretório Municipal de Riachuelo), objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 10/11) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 12).
Em certidão de fls. 12, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 13).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 14).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 16).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (Diretório Municipal de
Riachuelo), considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as
respectivas contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 19-35.2018.6.25.0013
ORIGEM: LARANJEIRAS - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (Diretório Municipal de Laranjeiras)
ADVOGADO: Mônica Macedo Sobral Maciel Silva – OAB/SE 2254
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
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SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD (Diretório Municipal de Laranjeiras), objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 06/07) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 10).
Em certidão de fls. 10, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 11).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 12).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 14).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução/TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (Diretório Municipal de Laranjeiras),
considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas
contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 15-95.2018.6.25.0013
ORIGEM: AREIA BRANCA - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC (Diretório Municipal de Areia Branca)
ADVOGADO: Henícia Lima de Jesus – OAB/SE 5842
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RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA
CRISTÃO – PTC (Diretório Municipal Areia Branca/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 09/10) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 11).
Em certidão de fls. 11, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 12).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 13).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 15).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução/TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC (Diretório Municipal Areia Branca/SE),
considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas
contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 31-49.2018.6.25.0013
ORIGEM: AREIA BRANCA - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Municipal de Areia Branca)
ADVOGADO: Juraci Nunes de Carvalho Júnior – OAB/SE 11713
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RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Municipal de Areia Branca), objetivando a aprovação de suas
contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 10/11) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 12).
Em certidão de fls. 12, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 13).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 14).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 16).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução/TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Municipal de Areia
Branca), considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as
respectivas contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 14-13.2018.6.25.0013
ORIGEM: AREIA BRANCA - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (Diretório Municipal de Areia Branca)

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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ADVOGADO: Adriele de Lima Santos – OAB/SE 9792
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA - PRP (Diretório Municipal de Riachuelo), objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 06/07) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 11).
Em certidão de fls. 11, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 12).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 13).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 15).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (Diretório Municipal de Areia
Branca), considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as
respectivas contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 12-43.2018.6.25.0013
ORIGEM: AREIA BRANCA - SE (13ª ZONA)

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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INTERESSADO: PARTIDO VERDE – PV (Diretório Municipal de Areia Branca)
ADVOGADO: Marcos Antônio Menezes Prado – OAB/SE 4485
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO VERDE – PV
(Diretório Municipal Areia Branca/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 10/12) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 13).
Em certidão de fls. 11, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 14).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 15).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 17).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO VERDE – PV (Diretório Municipal Areia Branca/SE), considerando, para
todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas contas, referente ao
exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE

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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PRESTAÇÃO DE CONTAS 9-88.2018.6.25.0013
ORIGEM: AREIA BRANCA - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (Diretório Municipal de Areia Branca)
ADVOGADO: Antônio Fernando Pinheiro Noronha Júnior – OAB/SE 3506
ADVOGADO: Ana Cristina viana Silveira – OAB/SE 3543
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA – PPS (Diretório Municipal Areia Branca/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 08/10) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 11).
Em certidão de fls. 11, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 12).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 13).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 15).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (Diretório Municipal Areia Branca/SE),
considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas
contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS

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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Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 11-58.2018.6.25.0013
ORIGEM: AREIA BRANCA - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (Diretório Municipal de Areia Branca)
ADVOGADO: Hugo Oliveira Lima – OAB/SE 6482
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
- PSC (Diretório Municipal Areia Branca/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao
exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 07/08) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 09).
Em certidão de fls. 09, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 10).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 11).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 13).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução/TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (Diretório Municipal Areia Branca/SE),
considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas
contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.

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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FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 8-06.2018.6.25.0013
ORIGEM: LARANJEIRAS - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: DEMOCRATAS - DEM (Diretório Municipal de Laranjeiras)
ADVOGADO: Rodrigo Fernandes da Fonseca – OAB/SE 6209
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo DEMOCRATAS - DEM
(Diretório Municipal de Laranjeiras), objetivando a aprovação de suas contas partidárias, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 12/13) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 14).
Em certidão de fls. 14, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 15).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 24).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução/TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo DEMOCRATAS - DEM (Diretório Municipal de Laranjeiras), considerando, para todos
os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas contas, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 24-57.2018.6.25.0013
ORIGEM: AREIA BRANCA - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (Diretório Municipal de Areia Branca)
ADVOGADO: Romerito Oliveira da Trindade – OAB/SE 6375
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB (Diretório Municipal de Areia Branca), objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 14/15) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 16).
Em certidão de fls. 16, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 17).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 18).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 20).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução/TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (Diretório Municipal de Areia Branca),
considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas
contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 27-12.2018.6.25.0013
ORIGEM: AREIA BRANCA - SE (13ª ZONA)
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Diretório Municipal de Areia Branca)
ADVOGADO: Wesley Araújo Cardoso – OAB/SE 5509
RESUMO: DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB (Diretório Municipal Areia Branca/SE), objetivando a aprovação de suas contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Devidamente registrado e autuado o processo, determinou-se a adoção do rito estipulado no art. 45 da Resolução
TSE 23.464/2015.
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 12/14) e, após, certificado pelo Cartório Eleitoral que não
consta apresentação de impugnação no prazo estipulado (fls. 15).
Em certidão de fls. 15, fora certificado que não consta recebimento de cotas do Fundo Partidário por parte dos
órgãos diretivos nacional e estadual à respectiva agremiação partidária municipal, tampouco consta emissão de
recibos de doação no SPCA.
Juntado aos autos relatório emitido pelo SPCA, que informou não haver registro de extratos bancários (fls. 16).
Em relatório conclusivo emitido pela unidade técnica, esta se pronunciou pela aprovação das contas com
ressalvas (fls. 17).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 19).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO
A presente ação de Prestação de Contas encontra-se regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015, conforme
estabelece seu artigo 28, § 3º:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(…)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes”.
Vale destacar, ainda, o teor do art. 65, § 1º:
“Art. 65. ...
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicada aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.”
A supracitada Resolução aplica-se, portando, à presente Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2017,
mormente pelo fato de que, compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário municipal não apresentou os
extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução/TSE 23.464/2015.
Entretanto essa ausência parcial de documentos não compromete a análise das contas, vez que os documentos
juntados aos autos contém os elementos mínimos à apreciação destas. Assim reza o art. 46, § 1º:
“Art. 46. …
§1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas”.
Isto posto, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da
declaração apresentada pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Diretório Municipal Areia Branca/SE),
considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as respectivas
contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
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Com efeito, após o trânsito em julgado da presente decisão, lance a informação no SICO (sistema de informação
de contas) do Tribunal Superior Eleitoral e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Laranjeiras, 07 de fevereiro de 2019.
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS
Juiz Eleitoral da 13ª Zona/SE
14ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1-74.2019.6.25.0014 - ELEIÇÕES 2016
Interessado(a): ADEILSON VIEIRA SANTOS
Advogado: Henrique de Oliveira Dória – OAB/SE: 6427
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas referente às Eleições Municipais 2016 apresentada, de forma extemporânea,
pelo(a) candidato(a) ADEILSON VIEIRA SANTOS.
As contas foram apresentadas com as informações prestadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB) e, posteriormente, mediante entrega de documentos descritos no art. 48 da
Resolução/TSE nº 23.463/2015, no cartório eleitoral desta Zona.
Efetuada a necessária análise, o Cartório Eleitoral emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas (fl. 35), entendendo não haver impropriedades e/ou irregularidades capazes de comprometer
as contas apresentadas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas das contas,
manifestando-se às fls. 36/37.
Ante o exposto, tendo sido preenchidos os requisitos legais, acolho os pareceres do Cartório Eleitoral e do
Ministério Público Eleitoral e JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do(a) candidato(a) ADEILSON
VIEIRA SANTOS relativas à campanha eleitoral municipal de 2016, com fulcro no inciso II, do art. 68, da
Resolução/TSE nº 23.463/2015, em razão da extemporaneidade de sua apresentação.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Maruim, SE, 12 de fevereiro de 2019.
Roberto Flávio Conrado de Almeida
Juiz da 14ª Zona Eleitoral
17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 81/2019 - TRE-SE/17ª ZE
De Ordem do Exmo. Sr. KARLOS MAX ARAUJO ALVES, Juiz Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições,
TORNA PÚBLICO: A todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência a RELAÇÃO DE ELEITORES
QUE REQUERERAM ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, 2ª VIA DO TÍTULO E REVISÃO ELEITORAL, que
ficará afixada no mural do Cartório Eleitoral da 17ª Zona, para consulta de interessados.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos políticos e os cidadãos, de modo geral, cientificados dos
requerimentos de RAEs, nos termos do art. 57 do Código Eleitoral, referentes aos Lotes n.sº 03/2019 e 04/2019.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que o presente Edital
fosse publicado no DJE e que a relação extraída do ELO (lista de eleitores) fosse afixada, por 10 dias, no mural do
Cartório, como de costume, situado no Fórum Eleitoral de Nossa Senhora da Glória/SE – Av. Manoel Eligio da
Mota, s/n, Nova Esperança, para fins do disposto nos artigos 17, § 1º e 18, § 5º da Resolução TSE 21.538, de
14/10/2003.
Nossa Senhora da Glória/SE, aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, (JULIANA
LEITE BAPTISTA DE MENESES), Chefe do Cartório Eleitoral, digitei e subscrevi.
JULIANA LEITE BAPTISTA DE MENESES
Chefe de Cartório
EDITAL 97/2019 – 17ª ZE
De ordem do Excelentíssimo Doutor Juiz Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral – Nossa Senhora da Glória/SE, no uso de
suas atribuições legais etc.
FAÇO SABER:
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A todos que o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que foi apresentada a PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL, referente às Eleições Gerais de 2018, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB de São
Miguel do Aleixo/SE.
A declaração apresentada encontra-se disponível a qualquer interessado que, se quiser, pode impugná-la no
prazo de 03 dias (Res. TSE nº. 23.553/2017, art. 59), a contar da publicação deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente Edital e publicálo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Nossa Senhora da Glória/SE, aos doze dias
do mês de fevereiro de 2019. Eu, Juliana Leite Baptista de Meneses, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei o presente,
e subscrevi.
Juliana Leite Baptista de Meneses
Chefe de Cartório
EDITAL 98/2019 – 17ª ZE
De ordem do Excelentíssimo Doutor Juiz Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral – Nossa Senhora da Glória/SE, no uso de
suas atribuições legais etc.
FAÇO SABER:
A todos que o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que foi apresentada a PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL, referente às Eleições Gerais de 2018, do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC de São Miguel
do Aleixo/SE.
A declaração apresentada encontra-se disponível a qualquer interessado que, se quiser, pode impugná-la no
prazo de 03 dias (Res. TSE nº. 23.553/2017, art. 59), a contar da publicação deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente Edital e publicálo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Nossa Senhora da Glória/SE, aos doze dias
do mês de fevereiro de 2019. Eu, Julian Leite Baptista de Meneses, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei o presente,
e subscrevi.
Juliana Leite Baptista de Meneses
Chefe de Cartório
EDITAL 99/2019 – 17ª ZE
De ordem do Excelentíssimo Doutor Juiz Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral – Nossa Senhora da Glória/SE, no uso de
suas atribuições legais etc.
FAÇO SABER:
A todos que o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que foi apresentada a PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL, referente às Eleições Gerais de 2018, do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, de São Miguel do
Aleixo/SE.
A declaração apresentada encontra-se disponível a qualquer interessado que, se quiser, pode impugná-la no
prazo de 03 dias (Res. TSE nº. 23.553/2017, art. 59), a contar da publicação deste Edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente Edital e publicálo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Nossa Senhora da Glória/SE, aos doze dias
do mês de fevereiro de 2019. Eu, Julian Leite Baptista de Meneses, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei o presente,
e subscrevi.
Juliana Leite Baptista de Meneses
Chefe de Cartório
18ª Zona Eleitoral
Despacho
INQUÉRITO POLICIAL 2-81.2018.6.25.0018
ORIGEM: SERGIPE/ARACAJU
JUIZ: HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
INDICIADO(S): N.F.F. e M.L.F.N.
DESPACHO R.h. Defiro a manifestação ministerial retro e concedo a dilação do apuratório pelo prazo de 90
(noventa) dias, conforme despacho de fl. 61, com fulcro no art. 10, §3º do Decreto-Lei Nº 3.689/41. Remetam-se
os autos do presente inquérito à Superintentedência de Polícia Federal do Estado de Sergipe.
Porto da Folha, 12 de fevereiro de 2019.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral - 18ª ZE/SE
21ª Zona Eleitoral
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Edital
EDITAL 96/2019 - 21ª ZE
O Cartório da 21ª Zona Eleitoral FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no o § 3º, do art. 31 da Resolução TSE
nº 23.546/2017, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, que
os partidos abaixo citados apresentaram prestação de contas anual:
PARTIDO:
PSD
PODEMOS
PT

DIRETÓRIO MUNICIPAL
São Cristóvão
São Cristóvão
São Cristóvão

PROCESSO
3-57.2018.6.25.0021
7-94.2018.6.25.0021
24-33.2018.6.25.0021

EXERCÍCIO
2017
2017
2017

Cientificamos, ainda, que nos termos do § 3º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/2017, caberá ao Ministério
Público Eleitoral ou a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, impugnar a prestação de contas
apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer
ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam
sujeitos. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, é expedido o
presente Edital que será afixado e publicado na forma da lei. Dado e passo nesta cidade de São Cristóvão/SE, aos
doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, eu, Antonio Sérgio Santos de Andrade, digitei o
assino.
Antonio Sérgio Santos de Andrade
Chefe do Cartório Eleitoral da 21ª ZE
26ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 05/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
O DOUTOR CAMILO CHIANCA DE OLIVEIRA AZEVEDO, JUIZ ELEITORAL DA 26ª ZONA DE RIBEIRÓPOLIS,
ESTADO DE SERGIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, que foram apresentadas as
Prestações de Contas de Campanhas referente às Eleições Gerais de 2018 dos Partidos Políticos abaixo
relacionados, dos municípios integrantes desta 26ª Zona ( Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rosa de
Lima, Malhador e Ribeirópolis), as quais se encontram disponíveis para que qualquer interessado, partido politico,
candidato ou o Ministério Público Eleitoral possa(m) impugnar no prazo de 03 (três) dias ( art. 59. Res. TSE nº
23.553/ 2017), a contar da publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico ( DJE/TRE-SE).
MUNICÍPIO
Malhador/SE
Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima

PARTIDO POLÍTICO
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Partido Social Democrático - PSD
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Solidariedade - SD

E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será afixado no local de costume
e publicado no DJE/TRE-SE. Dado e passado nesta cidade de Ribeirópolis/SE, aos 13 (treze) dias de fevereiro de
2019. Eu, ________________, Fernando de Souza Lima, Chefe de Cartório, que preparei, conferi e assinei nos
termos do art. 4º, VI da Portaria 01/2016, de 03 de fevereiro de 2016.
Fernando de Souza Lima
Chefe de Cartório
30ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 23-21.2018.6.25.0030 - CLASSE 23 (PROTOCOLO SADP: 1.243/2018)
Interessados: Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, de Cristinápolis/SE;
Jose Claudio Ferreira de Andrade Paiva (Presidente); Marcio Augusto Rosas Barbosa (Tesoureiro).
Advogado: Luis Amilton de Oliveira – OAB: 8.792/SE.
Resumo: Prestação de Contas Anuais de Partido Político - Exercício 2016 - Órgão de Direção Municipal.
SENTENÇA Nº 01/2019

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
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Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório
Municipal de Cristinápolis/SE, referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada neste Juízo Eleitoral, em
cumprimento ao disposto no artigo 4º, inc. V, “b” da Res.-TSE nº 23.464/2015.
O Cartório Eleitoral procedeu às publicações dos editais de Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço
Patrimonial e de publicidade para impugnação, conforme art. 34, §1o e §3o da Resolução 23.546/2017 do TSE.
Consoante exarado pelo cartório em certidão, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Anuais SPCA da Justiça Eleitoral, dados relativos a extratos eletrônicos encaminhados pela correspondente instituição
bancária, bem como inexiste informações disponibilizadas pelos órgãos da Justiça Eleitoral acerca de recursos
oriundos do Fundo Partidário percebidos pelo(a) prestador(a).
Remetidas as contas à Unidade Técnica desta Zona Eleitoral, foi emitida diligência (fl. 24) para complementação
da documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Transcorreu in albis o prazo sem que o presente órgão partidário
apresentasse quaisquer documentos.
Instado a se manifestar, pugnou o Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como não prestadas, por
considerar não haver elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do
Fundo Partidário e da origem de outros recursos.
É o relatório. Decido.
A fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a contabilidade dos partidos políticos tem por escopo a
identificação da origem das suas receitas e destinação das suas despesas, mediante o exame formal da
documentação integrante da prestação de contas apresentada em conformidade com o disposto no capítulo I, do
Título III, da Lei nº 9.096/95, assim como na Res. TSE nº 23.546/2017.
É inequívoca a inércia do(a) prestador(a) em tela no tocante ao cumprimento da referida obrigação, deixando de
complementar documentação indispensável a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo
Partidário e da origem de recursos, como é o caso dos extratos bancários e das peças constantes do art. 29, VIII,
X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII e XXI, da Res. 23.464/2015, do TSE.
O art. 34, §4o, I, da Resolução 23.546/2017 do TSE, dispõe que “findo o prazo sem que a documentação ausente
tenha sido apresentada, a autoridade judiciária pode julgar as contas como não prestadas, quando não houver
elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da
origem de recursos”.
Por todo exposto, em razão da ausência nos autos de elementos mínimos que possam permitir a análise da
movimentação financeira anual do(a) prestador(a), e com fundamento jurídico no art. 46, IV, b, da Res. TSE
23.464/2015, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, de Cristinápolis/SE, alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, e
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 efeito, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve o recebimento de verbas do
Fundo Partidário pela direção municipal, exsurge inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2º, da
multicitada resolução.
Transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido recurso, certifique-se o Cartório o trânsito em julgado desta
sentença, para depois:
a) no tocante à determinação contida no item “1”, supra, efetive-se, através de procedimento instaurado no
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, a comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros Partidários –
SEPRE, do TRE-SE;
b) lançá-la no Sistema de Informação de Contas – SICO, do Tribunal Superior Eleitoral; e
c) oficiar os respectivos diretórios nacional e regional, para que suspendam o repasse de cotas do fundo partidário,
enquanto o presente grêmio municipal se conservar inadimplente, segundo prescreve o art. 37-A, caput, da Lei nº
9.096/95.
Após o que, DETERMINO o arquivamento destes autos com as cautelas e as anotações de praxe.
P.R.I.C.
Ciência ao MPE.
Cristinápolis/SE, 07 de fevereiro de 2019.
ÍCARO TAVARES CARDOSO DE OLIVEIRA BEZERRA
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 18-96.2018.6.25.0030 - CLASSE 23 (PROTOCOLO SADP: 1.259/2018)
Interessados: Comissão Provisória do Partido Trabalhista Cristão - PTC, de Tomar do Geru/SE; Nunes dos Santos
Alexandre (Presidente); Daniela Alves dos Santos (Tesoureiro).
Advogado: George Soares Clementino – OAB: 4.341/SE.
Resumo: Prestação de Contas Anuais de Partido Político - Exercício 2016 - Órgão de Direção Municipal.
SENTENÇA Nº 02/2019

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
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Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Trabalhista Cristão - PTC, de Tomar do Geru/SE, referente ao
exercício financeiro de 2016, apresentada neste Juízo Eleitoral, em cumprimento ao disposto no artigo 4º, inc. V,
“b” da Res.-TSE nº 23.464/2015.
O Cartório Eleitoral procedeu às publicações dos editais de Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço
Patrimonial e de publicidade para impugnação, conforme art. 34, §1o e §3o da Resolução 23.546/2017 do TSE.
Consoante exarado pelo cartório em certidão, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Anuais SPCA da Justiça Eleitoral, dados relativos a extratos eletrônicos encaminhados pela correspondente instituição
bancária, bem como inexiste informações disponibilizadas pelos órgãos da Justiça Eleitoral acerca de recursos
oriundos do Fundo Partidário percebidos pelo(a) prestador(a).
Remetidas as contas à Unidade Técnica desta Zona Eleitoral, foi emitida diligência (fl. 51) para complementação
da documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Transcorreu in albis o prazo sem que o presente órgão partidário
apresentasse quaisquer documentos.
Instado a se manifestar, pugnou o Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como não prestadas, por
considerar não haver elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do
Fundo Partidário e da origem de outros recursos.
É o relatório. Decido.
A fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a contabilidade dos partidos políticos tem por escopo a
identificação da origem das suas receitas e destinação das suas despesas, mediante o exame formal da
documentação integrante da prestação de contas apresentada em conformidade com o disposto no capítulo I, do
Título III, da Lei nº 9.096/95, assim como na Res. TSE nº 23.546/2017.
É inequívoca a inércia do(a) prestador(a) em tela no tocante ao cumprimento da referida obrigação, deixando de
complementar documentação indispensável a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo
Partidário e da origem de recursos, como é o caso dos extratos bancários.
O art. 34, §4o, I, da Resolução 23.546/2017 do TSE, dispõe que “findo o prazo sem que a documentação ausente
tenha sido apresentada, a autoridade judiciária pode julgar as contas como não prestadas, quando não houver
elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da
origem de recursos”.
Por todo exposto, em razão da ausência nos autos de elementos mínimos que possam permitir a análise da
movimentação financeira anual do(a) prestador(a), e com fundamento jurídico no art. 46, IV, b, da Res. TSE
23.464/2015, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC, de Tomar
do Geru/SE, alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, e 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 efeito, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve o recebimento de verbas do
Fundo Partidário pela direção municipal, exsurge inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2º, da
multicitada resolução.
Transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido recurso, certifique-se o Cartório o trânsito em julgado desta
sentença, para depois:
a) no tocante à determinação contida no item “1”, supra, efetive-se, através de procedimento instaurado no
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, a comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros Partidários –
SEPRE, do TRE-SE;
b) lançá-la no Sistema de Informação de Contas – SICO, do Tribunal Superior Eleitoral; e
c) oficiar os respectivos diretórios nacional e regional, para que suspendam o repasse de cotas do fundo partidário,
enquanto o presente grêmio municipal se conservar inadimplente, segundo prescreve o art. 37-A, caput, da Lei nº
9.096/95.
Após o que, DETERMINO o arquivamento destes autos com as cautelas e as anotações de praxe.
P.R.I.C.
Ciência ao MPE.
Cristinápolis/SE, 07 de fevereiro de 2019.
ÍCARO TAVARES CARDOSO DE OLIVEIRA BEZERRA
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 21-51.2018.6.25.0030 - CLASSE 23 (PROTOCOLO SADP: 1.248/2018)
Interessados: Comissão Provisória do Partido Comunista do Brasil – PC do B, de Tomar do Geru/SE;
Edivanio Moreira Soares (Presidente); Edeilson Dias Santos (Tesoureiro).
Advogado: Mikhail Liniker da Silva Alves – OAB: 8395/SE.
Resumo: Prestação de Contas Anuais de Partido Político - Exercício 2016 - Órgão de Direção Municipal.
SENTENÇA Nº 03/2019
Vistos etc.

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
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Trata-se de prestação de contas anual do Partido Comunista do Brasil – PC do B, de Tomar do Geru/SE,
referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada neste Juízo Eleitoral, em cumprimento ao disposto no
artigo 4º, inc. V, “b” da Res.-TSE nº 23.464/2015.
O Cartório Eleitoral procedeu às publicações dos editais de Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço
Patrimonial e de publicidade para impugnação, conforme art. 34, §1o e §3o da Resolução 23.546/2017 do TSE.
Consoante exarado pelo cartório em certidão, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Anuais SPCA da Justiça Eleitoral, dados relativos a extratos eletrônicos encaminhados pela correspondente instituição
bancária, bem como inexiste informações disponibilizadas pelos órgãos da Justiça Eleitoral acerca de recursos
oriundos do Fundo Partidário percebidos pelo(a) prestador(a).
Remetidas as contas à Unidade Técnica desta Zona Eleitoral, foi emitida diligência (fl. 49) para complementação
da documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Transcorreu in albis o prazo sem que o presente órgão partidário
apresentasse quaisquer documentos.
Instado a se manifestar, pugnou o Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como não prestadas, por
considerar não haver elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do
Fundo Partidário e da origem de outros recursos.
É o relatório. Decido.
A fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a contabilidade dos partidos políticos tem por escopo a
identificação da origem das suas receitas e destinação das suas despesas, mediante o exame formal da
documentação integrante da prestação de contas apresentada em conformidade com o disposto no capítulo I, do
Título III, da Lei nº 9.096/95, assim como na Res. TSE nº 23.546/2017.
É inequívoca a inércia do(a) prestador(a) em tela no tocante ao cumprimento da referida obrigação, deixando de
complementar documentação indispensável a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo
Partidário e da origem de recursos, como é o caso dos extratos bancários.
O art. 34, §4o, I, da Resolução 23.546/2017 do TSE, dispõe que “findo o prazo sem que a documentação ausente
tenha sido apresentada, a autoridade judiciária pode julgar as contas como não prestadas, quando não houver
elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da
origem de recursos”.
Por todo exposto, em razão da ausência nos autos de elementos mínimos que possam permitir a análise da
movimentação financeira anual do(a) prestador(a), e com fundamento jurídico no art. 46, IV, b, da Res. TSE
23.464/2015, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B, de
Tomar do Geru/SE, alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, e 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 efeito, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve o recebimento de verbas do
Fundo Partidário pela direção municipal, exsurge inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2º, da
multicitada resolução.
Transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido recurso, certifique-se o Cartório o trânsito em julgado desta
sentença, para depois:
a) no tocante à determinação contida no item “1”, supra, efetive-se, através de procedimento instaurado no
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, a comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros Partidários –
SEPRE, do TRE-SE;
b) lançá-la no Sistema de Informação de Contas – SICO, do Tribunal Superior Eleitoral; e
c) oficiar os respectivos diretórios nacional e regional, para que suspendam o repasse de cotas do fundo partidário,
enquanto o presente grêmio municipal se conservar inadimplente, segundo prescreve o art. 37-A, caput, da Lei nº
9.096/95.
Após o que, DETERMINO o arquivamento destes autos com as cautelas e as anotações de praxe.
P.R.I.C.
Ciência ao MPE.
Cristinápolis/SE, 07 de fevereiro de 2019.
ÍCARO TAVARES CARDOSO DE OLIVEIRA BEZERRA
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 20-66.2018.6.25.0030 - CLASSE 23 (PROTOCOLO SADP: 1.247/2018)
Interessados: Comissão Provisória do Partido da República – PR, de Tomar do Geru/SE; Edvaldo Cardozo Soares
(Presidente); Jose Faustino de Oliveira (Tesoureiro).
Advogado: George Soares Clementino – OAB: 4.341/SE.
Resumo: Prestação de Contas Anuais de Partido Político - Exercício 2016 - Órgão de Direção Municipal.
SENTENÇA Nº 04/2019
Vistos etc.

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
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Trata-se de prestação de contas anual do Partido da República – PR, de Tomar do Geru/SE, referente ao
exercício financeiro de 2016, apresentada neste Juízo Eleitoral, em cumprimento ao disposto no artigo 4º, inc. V,
“b” da Res.-TSE nº 23.464/2015.
O Cartório Eleitoral procedeu às publicações dos editais de Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço
Patrimonial e de publicidade para impugnação, conforme art. 34, §1o e §3o da Resolução 23.546/2017 do TSE.
Consoante exarado pelo cartório em certidão, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Anuais SPCA da Justiça Eleitoral, dados relativos a extratos eletrônicos encaminhados pela correspondente instituição
bancária, bem como inexiste informações disponibilizadas pelos órgãos da Justiça Eleitoral acerca de recursos
oriundos do Fundo Partidário percebidos pelo(a) prestador(a).
Remetidas as contas à Unidade Técnica desta Zona Eleitoral, foi emitida diligência (fl. 50) para complementação
da documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Transcorreu in albis o prazo sem que o presente órgão partidário
apresentasse quaisquer documentos.
Instado a se manifestar, pugnou o Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como não prestadas, por
considerar não haver elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do
Fundo Partidário e da origem de outros recursos.
É o relatório. Decido.
A fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a contabilidade dos partidos políticos tem por escopo a
identificação da origem das suas receitas e destinação das suas despesas, mediante o exame formal da
documentação integrante da prestação de contas apresentada em conformidade com o disposto no capítulo I, do
Título III, da Lei nº 9.096/95, assim como na Res. TSE nº 23.546/2017.
É inequívoca a inércia do(a) prestador(a) em tela no tocante ao cumprimento da referida obrigação, deixando de
complementar documentação indispensável a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo
Partidário e da origem de recursos, como é o caso dos extratos bancários.
O art. 34, §4o, I, da Resolução 23.546/2017 do TSE, dispõe que “findo o prazo sem que a documentação ausente
tenha sido apresentada, a autoridade judiciária pode julgar as contas como não prestadas, quando não houver
elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da
origem de recursos”.
Por todo exposto, em razão da ausência nos autos de elementos mínimos que possam permitir a análise da
movimentação financeira anual do(a) prestador(a), e com fundamento jurídico no art. 46, IV, b, da Res. TSE
23.464/2015, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, de Tomar do
Geru/SE, alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, e 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 efeito, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve o recebimento de verbas do
Fundo Partidário pela direção municipal, exsurge inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2º, da
multicitada resolução.
Transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido recurso, certifique-se o Cartório o trânsito em julgado desta
sentença, para depois:
a) no tocante à determinação contida no item “1”, supra, efetive-se, através de procedimento instaurado no
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, a comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros Partidários –
SEPRE, do TRE-SE;
b) lançá-la no Sistema de Informação de Contas – SICO, do Tribunal Superior Eleitoral; e
c) oficiar os respectivos diretórios nacional e regional, para que suspendam o repasse de cotas do fundo partidário,
enquanto o presente grêmio municipal se conservar inadimplente, segundo prescreve o art. 37-A, caput, da Lei nº
9.096/95.
Após o que, DETERMINO o arquivamento destes autos com as cautelas e as anotações de praxe.
P.R.I.C.
Ciência ao MPE.
Cristinápolis/SE, 07 de fevereiro de 2019.
ÍCARO TAVARES CARDOSO DE OLIVEIRA BEZERRA
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 19-81.2018.6.25.0030 - CLASSE 23 (PROTOCOLO SADP: 1.246/2018)
Interessados: Comissão Provisória do Partido Trabalhista do Brasil – PT do B, de Tomar do Geru/SE; Marcio
Leonidio da Silva (Presidente); José Joneisso de Oliveira (Tesoureiro).
Advogado: Antônio Nery do Nascimento Júnior – OAB: 1.592/SE.
Resumo: Prestação de Contas Anuais de Partido Político - Exercício 2016 - Órgão de Direção Municipal.
SENTENÇA Nº 05/2019
Vistos etc.

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
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Trata-se de prestação de contas anual do Partido Trabalhista do Brasil – PT do B, de Tomar do Geru/SE, referente
ao exercício financeiro de 2016, apresentada neste Juízo Eleitoral, em cumprimento ao disposto no artigo 4º, inc.
V, “b” da Res.-TSE nº 23.464/2015.
O Cartório Eleitoral procedeu às publicações dos editais de Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço
Patrimonial e de publicidade para impugnação, conforme art. 34, §1o e §3o da Resolução 23.546/2017 do TSE.
Consoante exarado pelo cartório em certidão, não foram identificados, no Sistema de Prestações de Anuais SPCA da Justiça Eleitoral, dados relativos a extratos eletrônicos encaminhados pela correspondente instituição
bancária, bem como inexiste informações disponibilizadas pelos órgãos da Justiça Eleitoral acerca de recursos
oriundos do Fundo Partidário percebidos pelo(a) prestador(a).
Remetidas as contas à Unidade Técnica desta Zona Eleitoral, foi emitida diligência (fl. 49) para complementação
da documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Transcorreu in albis o prazo sem que o presente órgão partidário
apresentasse quaisquer documentos.
Instado a se manifestar, pugnou o Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como não prestadas, por
considerar não haver elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do
Fundo Partidário e da origem de outros recursos.
É o relatório. Decido.
A fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a contabilidade dos partidos políticos tem por escopo a
identificação da origem das suas receitas e destinação das suas despesas, mediante o exame formal da
documentação integrante da prestação de contas apresentada em conformidade com o disposto no capítulo I, do
Título III, da Lei nº 9.096/95, assim como na Res. TSE nº 23.546/2017.
É inequívoca a inércia do(a) prestador(a) em tela no tocante ao cumprimento da referida obrigação, deixando de
complementar documentação indispensável a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo
Partidário e da origem de recursos, como é o caso dos extratos bancários.
O art. 34, §4o, I, da Resolução 23.546/2017 do TSE, dispõe que “findo o prazo sem que a documentação ausente
tenha sido apresentada, a autoridade judiciária pode julgar as contas como não prestadas, quando não houver
elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da
origem de recursos”.
Por todo exposto, em razão da ausência nos autos de elementos mínimos que possam permitir a análise da
movimentação financeira anual do(a) prestador(a), e com fundamento jurídico no art. 46, IV, b, da Res. TSE
23.464/2015, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT DO B, de
Tomar do Geru/SE, alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, e 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 efeito, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve o recebimento de verbas do
Fundo Partidário pela direção municipal, exsurge inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2º, da
multicitada resolução.
Transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido recurso, certifique-se o Cartório o trânsito em julgado desta
sentença, para depois:
a) no tocante à determinação contida no item “1”, supra, efetive-se, através de procedimento instaurado no
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, a comunicação à Seção de Protocolo Judiciário e Registros Partidários –
SEPRE, do TRE-SE;
b) lançá-la no Sistema de Informação de Contas – SICO, do Tribunal Superior Eleitoral; e
c) oficiar os respectivos diretórios nacional e regional, para que suspendam o repasse de cotas do fundo partidário,
enquanto o presente grêmio municipal se conservar inadimplente, segundo prescreve o art. 37-A, caput, da Lei nº
9.096/95.
Após o que, DETERMINO o arquivamento destes autos com as cautelas e as anotações de praxe.
P.R.I.C.
Ciência ao MPE.
Cristinápolis/SE, 07 de fevereiro de 2019.
ÍCARO TAVARES CARDOSO DE OLIVEIRA BEZERRA
Juiz Eleitoral Substituto
Despacho
AÇÃO PENAL 28-43.2018.6.25.0030 (PROTOCOLO SADP Nº 2.125/2017)
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: ANTÔNIO CÉSAR OLIVEIRA ANDRADE (IE nos 0160.8333.2143 e 0280.5746.2151)
Advogado: Elison Laerty Rodrigues (OAB/SE 6691)
R.h.
Tendo em vista que o réu reside no município de Tobias Barreto/SE (fl. 02), expeça-se Carta Precatória ao Juízo
da 23ª Zona Eleitoral de Sergipe, deprecando-se a:
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a) intimação do réu sobre a nomeação de defensor dativo;
b) realização da audiência para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, conforme pedido
constante da denúncia (fls. 02/04) e da resposta à acusação (fls. 113/114); e
c) desde já, em caso de aceitação do referido sursis processual, a fiscalização do cumprimento das condições
impostas, comunicando-se e encaminhando-se a este Juízo, cópia do termo de audiência, para homologação.
Cristinápolis/SE, 07 de fevereiro de 2019.
Ícaro Tavares Cardoso de Oliveira Bezerra
Juiz Eleitoral Substituto
Edital
PETIÇÃO 10-85.2019.6.25.0030 (PROTOCOLO SADP Nº 413/2019)
Requerente: Partido Social Democrático – PSD (Diretório Municipal de Tomar do Geru/SE)
Advogado: Wilson Evangelista Júnior (OAB/SE 9264)
Presidente: José Araújo de Santana (000996032135)
Tesoureiro: Neverton de Araújo Santos (023402792127)
EDITAL Nº 2/2019
O Cartório da 30ª Zona Eleitoral de Sergipe, autorizado pela Portaria nº 392, de 20 de abril de 2017, deste Juízo
Eleitoral,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, para os fins do
estabelecido no artigo 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95 e artigo 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
encontram-se disponíveis neste Cartório Eleitoral a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço
Patrimonial que, apresentados pelo partido abaixo relacionado, compõem o Pedido de Regularização de Situação
de Inadimplência, nos autos da Petição nº 10-85.2019.6.25.0030 (Protocolo SADP 413/2019), referentes ao
Exercício Financeiro de 2014:
1. Partido Social Democrático - PSD (Diretório Municipal de Tomar do Geru/SE).
Mediante prévia identificação, qualquer interessado poderá, no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação
do presente Edital, examinar e obter cópias dos respectivos autos, devendo, para tanto, arcar com os custos de
reprografia.
Dado e passado nesta Cidade de Cristinápolis, Estado de Sergipe, aos doze dias do mês de fevereiro de 2019.
Eu, Carlos Jorge Leite de Carvalho, Chefe de Cartório, preparei, digitei e subscrevi o presente Edital.
Carlos Jorge Leite de Carvalho
Chefe do Cartório Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Edital
PROCESSO 0601022-15.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
EDITAL Nº 04/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO
A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, FAZ SABER a todos que o presente edital virem
ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, que o INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 MARLUCI
OLIVEIRA MENESES DEPUTADO ESTADUAL, MARLUCI OLIVEIRA MENESES apresentou prestação de contas
de campanha relativa às Eleições de 2018, tendo o processo sido autuado nesta Corte como PRESTAÇÃO DE
CONTAS Nº 0601022-15.2018.6.25.0000. Cientificamos, ainda, que nos termos do art. 59, da Resolução nº
23.553/2017, caberá ao Ministério Público Eleitoral ou a qualquer partido político, no prazo de 3 (três) dias,
impugnar a prestação de contas apresentada, nos termos dos parágrafos 1º , 2º e 5º da Resolução TSE nº
23.553/2017. A impugnação apresentada deverá ser formulada em petição dirigida ao Relator, relatando fatos e
indicando provas, indícios ou circunstâncias, sendo autuada em separado, para o caso de contas de candidatos
eleitos e dos respectivos partidos e coligações, e através da mera juntada aos autos da prestação de contas, para
a hipótese de impugnação de contas de candidatos não eleitos. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e ninguém alegue ignorância, éexpedido o presente Edital que será publicado na forma da lei. Dado
e passo nesta cidade de Aracaju, aos 13 de fevereiro de 2019.
MÁRCIO OLIVEIRA MOURA
Técnico Judiciário
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Intimação
PROCESSO 0601067-19.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601067-19.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): VALQUIRIA SILVA DO NASCIMENTO (ELEICAO 2018 VALQUIRIA SILVA DO
NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL)
Advogado do(a) LITISCONSORTE(S): NILSON DOS SANTOS CERQUEIRA - OAB/SE nº 9509
"DESPACHO
Defiro o pedido formulado por meio da petição ID 1222068, concedendo o prazo de 3 (três) dias para que a
interessada apresente a prestação de contas relativa àsua campanha eleitoral.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju(SE), em 11 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RELATOR"
PROCESSO 0601531-43.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601531-43.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
INTERESSADO(S): ROBSON LISBOA GOMES
DESPACHO / DECISÃO
"Considerando o teor da certidão avistada no ID 1070618, em face da tentativa frustrada de citação do(a)
Interessado(a) por meio de comunicação eletrônica e confirmação por contato telefônico, DETERMINO que seja
promovida a citação pessoal do(a) Candidato(a), por meio de oficial de justiça, para que, no prazo de 3 (três) dias,
constitua defensor e, nesse mesmo prazo, apresente suas contas de campanha Eleições 2018, sob pena de
serem julgadas não prestadas (art. 101, §4º, da Res. TSE n. 23.553/2017).
Aracaju(SE), em 4 de fevereiro de 2019.
JUIZ(A) AUREA CORUMBA DE SANTANA
RELATOR(A)"
PROCESSO 0600271-28.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
REGISTRO DE CANDIDATURA Nº 0600271-28.2018.6.25.0000
Origem: Aracaju - SERGIPE
Juiz(a) Relator(a): SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
REQUERENTE: XIFRONEZE SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE(S): LUCIANA CUNHA FERREIRA - OAB/SE 9109 e JOSÉ ADELMO
CORDEIRO DE TORRES - OAB/SE 78B
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA ELEITORAL
De ordem e com fundamento nos arts. 62, 137 e 162 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, a Secretaria Judiciária INTIMA XIFRONEZE SANTOS, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir
desta intimação, efetuar e/ou comprovar o pagamento da multa eleitoral que foi aplicada nos autos do processo
em referência, sob pena de inscrição na dívida ativa e cobrança mediante execução fiscal.
Aracaju (SE), em 13 de fevereiro de 2019.
ACIR LEMOS PRATA JUNIOR
Servidor da Secretaria Judiciária
PROCESSO 0600259-14.2018.6.25.0000
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
REGISTRO DE CANDIDATURA Nº 0600259-14.2018.6.25.0000
Origem: Aracaju - SERGIPE
Juiz(a) Relator(a): SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
REQUERENTE: JOSINEIDE DANTAS
Advogado da REQUERENTE: JOSÉ ADELMO CORDEIRO DE TORRES - OAB/SE 78B
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(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA ELEITORAL
De ordem e com fundamento nos arts. 62, 137 e 162 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, a Secretaria Judiciária INTIMA JOSINEIDE DANTAS, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir
desta intimação, efetuar e/ou comprovar o pagamento da multa eleitoral que foi aplicada nos autos do processo
em referência, sob pena de inscrição na dívida ativa e cobrança mediante execução fiscal.
Aracaju (SE), em 13 de fevereiro de 2019.
ACIR LEMOS PRATA JUNIOR
Servidor da Secretaria Judiciária
PROCESSO 0601012-68.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601012-68.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DIÓGENES BARRETO
INTERESSADO(S): JOSE GOMES DE ALMEIDA JUNIOR (ELEICAO 2018 JOSE GOMES DE ALMEIDA JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL)
Advogado do(a) INTERESSADO(S): MARCO JOSE SALES DE MELO JUNIOR - OAB/SE nº 12081
"DESPACHO
Considerando o teor do parecer ID 1072668, do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no artigo 70 da Resolução
TSE 23.553/2017, intime-se o interessado José Gomes de Almeida júnior para, querendo, manifestar-se a respeito
e juntar comprovação pertinente, no prazo de 3 (três) dias.
Aracaju(SE), em 11 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR DIÓGENES BARRETO
RELATOR"
PROCESSO 0601073-26.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601073-26.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
INTERESSADA: AURIA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS DA INTERESSADA: CARLOS ALBERTO GARCIA LEITE SEGUNDO - OAB/SE 11400 e FAUSTO
GOES LEITE JUNIOR - OAB/SE 2525
DESPACHO / DECISÃO
DECISÃO
Vistos etc.
ÁURIA ALVES DE SOUZA, candidata ao cargo de Deputado Estadual na eleição 2018, relata impossibilidade de
transferir valores de sobra de campanha ao respectivo partido político, alegando ter a instituição financeira
informando que somente realizaria a mencionada operação bancária mediante ordem judicial. Requer a
peticionante a emissão dessa ordem.
Pois bem. De acordo com o §1º do art. 53 da Resolução TSE nº 23.553/2017, as sobras de campanha devem ser
transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos, até a data prevista
para apresentação das contas àJustiça Eleitoral, ou seja, 06 de novembro de 2018 (art. 29, III, da Lei nº 9.504/97).
Não ocorrendo a transferência das sobras de campanha até o dia 31 de dezembro do ano eleitoral, como se
observa na espécie, porquanto as contas somente foram apresentadas em 30/01/2019 (ID 1173968), estabelece o
art. 54 da mesma Resolução que
(...) os bancos devem efetuar a transferência do saldo financeiro da conta bancária eleitoral de candidatos, na
forma do art. 31 da Lei nº 9.504/1997, dando imediata ciência ao juízo ou tribunal competente para a análise da
prestação de contas do candidato, observando o seguinte: I - os bancos devem comunicar o fato previamente ao
titular da conta bancária para que proceda, em até 10 (dez) dias antes do prazo previsto no caput, àtransferência
das sobras financeiras de campanha ao partido político a que estiver vinculado, observada a circunscrição do
pleito (Resolução Banco Central nº 2.025/1993, art. 12, inciso V); II - decorrido o prazo do inciso I sem que o titular
da conta bancária tenha efetivado a transferência, os bancos devem efetuar a transferência do saldo financeiro
existente para o órgão diretivo do partido político da circunscrição da eleição, o qual será o exclusivo responsável
pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas àJustiça
Eleitoral; III - efetivada a transferência de que trata o inciso II, os bancos devem encaminhar ofício àJustiça
Eleitoral, no prazo de até 10 (dez) dias. §1º Inexistindo conta bancária do órgão partidário na circunscrição da
eleição, a transferência de que trata este artigo deve ser feita para a conta bancária do órgão nacional do partido
político. §2º Na hipótese do §1º, além da comunicação de que trata o inciso III, os bancos devem, em igual prazo,
encaminhar ofício ao Tribunal Superior Eleitoral e ao órgão partidário nacional, identificando o titular da 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 030

Aracaju, quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019

Página 40

bancária encerrada e a conta bancária de destino. §3º Ocorrendo dúvida sobre a identificação da conta de destino,
o banco pode requerer informação àJustiça Eleitoral, no prazo previsto no inciso I.
Assim, como a Resolução TSE nº 23.553/2017 disciplina a matéria, dispondo, inclusive, acerca do procedimento a
ser adotado pela instituição financeira na hipótese da ocorrência de sobra de campanha, não vejo necessidade de
ordem judicial nos termos mencionados pela peticionante, razão pela qual indefiro o pedido, devendo a instituição
financeira apenas cumprir o que determina a ordem legal .
Após o prazo remetam-se os autos àSECEP para análise das contas.
Publique-se.
Aracaju (SE), em 11 de fevereiro de 2019.
SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
JUÍZA RELATORA
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