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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
Portaria
PORTARIA 109/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 35, I, da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR o servidor MARCELINO ANTONIO CÔRTES, Técnico Judiciário - Área Administrativa,
matrícula 3092338, da função comissionada de Assistente I, FC-1, da Seção de Gestão de Almoxarifado, da
Coordenadoria de Material, Patrimônio e Contratações, da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças,
deste Regional
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20/02/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE
PORTARIA 110/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 15, § 4º c/c o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR o servidor WILLAMS VIEIRA AMORIM, Técnico Judiciário - Área Administrativa, matrícula
30923200, da função comissionada de Assistente I, FC-1, da Seção de Programação e Execução Orçamentária,
da Coordenadoria Orçamentária, Financeira e Contábil, da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças
deste Regional.
Art. 2º DESIGNAR o referido servidor para exercer a função comissionada de Assistente I, FC-1, da Seção de
Gestão de Almoxarifado, da Coordenadoria de Material, Patrimônio e Contratações, da Secretaria de
Administração, Orçamento e Finanças, deste Tribunal.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20/02/19.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE
Edital
EDITAL 86/2019-ASPLAN-SGP
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. JOSÉ DOS ANJOS, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e Portaria TRE/SE 968/2018, TORNA PÚBLICO que
estarão abertas as inscrições para os magistrados de primeiro grau da Justiça Eleitoral de Sergipe, destinadas ao
preenchimento de vagas a membros titular e suplente do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe;
1– DAS INSCRIÇÕES
1.1 – Poderão candidatar-se às vagas os magistrados de primeiro grau do TRE/SE.
1.2 – Os magistrados interessados deverão inscrever-se, no período de 18 a 22/02/19, mediante formulário próprio
(Anexo I), que deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico asplan-sgp@tre-se.jus.br ou entregue na
Assessoria de Planejamento e Gestão da SGP – ASPLAN/SGP.
1.3 – Cada candidato receberá um número de dois algarismos, a partir do número 01 por ordem de inscrição.
1.4 – Será publicada lista dos candidatos inscritos, em 26/02/19, no DJE.
2 – DAS VAGAS
2.1 – Serão oferecidas para magistrados de primeiro grau 3 (três) vagas para membro titular e 3 (três) vagas para
seus suplentes.
2.1.1 - 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes eleitos por votação direta, entre os magistrados do primeiro grau, a
partir da lista de inscritos aberta a todos os interessados, que atendam às condições constantes neste Edital.
2.1.2 – 1 (um) titular e 1 (um) suplente, escolhido pelo Presidente, a partir de lista de inscritos aberta aos
magistrados interessados, ad referendum do Tribunal.
3 – DA ESCOLHA DOS MAGISTRADOS TITULARES E SUPLENTES DE PRIMEIRO GRAU DO TRE/SE
3.1 – DA VOTAÇÃO, DA ELEIÇÃO, DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E DO RESULTADO
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3.1.1 – Os inscritos serão submetidos à votação direta no portal da intranet do TRE-SE.
3.1.2 – A eleição acontecerá, no dia 13/03/19, dela podendo participar todos os juízes eleitorais de primeiro grau
do TRE/SE.
3.1.3 - Os 2 (dois) magistrados mais votados serão designados como membros titulares e os demais, suplentes.
3.1.4 - Na ocorrência de empate, adotar-se-á como critério de desempate:
a) o mais antigo na Justiça Eleitoral;
b) mantendo-se o empate, a maior idade entre os candidatos empatados.
3.1.5 - O resultado será publicado, em 18/03/19, no DJE.
3.2 – DA ESCOLHA DO MAGISTRADO PELO PRESIDENTE
3.2.1 – O Presidente escolherá, ad referendum do Tribunal, até 21/03/19, o titular e o suplente dentre aqueles
inscritos (de acordo com lista publicada, item 1.4), excluindo os eleitos (titular e suplente).
3.2.2 – As indicações serão publicadas até 25/03/19 no DJE.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 - O mandato dos membros do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas será de 2 (dois) anos, com uma
possível recondução.
4.2 - A Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE/SE adotará as providências necessárias ao processo
eletivo de que trata este Edital.
4.3 - Eventuais omissões e dúvidas neste Edital serão solucionadas pela Presidência deste Tribunal.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
DES. JOSÉ DOS ANJOS
Presidente
ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS DO(A) MAGISTRADO(A) INSCRITO(A)
Nome:____________________________________Matrícula:__________
Eu, supra identificado(a), Juiz(a) Eleitoral da ___ Zona Eleitoral de Sergipe, venho requerer minha inscrição para
vaga existente no Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas.
Declaro estar ciente das normas previstas neste Edital e na Portaria TRE-SE 968/18.
_______, ______ de ____________ de 2019.
.......................................................................
Juiz (a) da __ZE
Atos da Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 106/2019, DE 13/2/19
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisboa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o artigo 5º, § único, da Resolução TSE 23.539/2017, e o Formulário de Substituição SEI nº
0645565;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor MARCOS ANTONIO ALVES DE ALMEIDA, requisitado,
matrícula 309R340, lotado na 30ª Zona Eleitoral, com sede em Cristinápolis/SE, para, sem prejuízo de suas
atribuições, substituir a servidora NADINE MONTEIRO DE SANT'ANNA BERGAMIN, Responsável pelo Posto de
Atendimento de Itabaianinha, município termo da referida Zona, FC-1, no dia 5/2/19, em virtude de Ausência
Justificada a Critério da Chefia Imediata da titular.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 5/2/19.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETOR GERAL
PORTARIA 108/2019, DE 13/2/19
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
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Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0644881;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, o servidor MARCOS ANTONIO ALVES DE ALMEIDA, requisitado,
matrícula 309R340, lotado na 30ª Zona Eleitoral, com sede em Cristinápolis/SE, para, sem prejuízo de suas
atribuições, exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 12/11/2018 e
21/1/2019, em substituição a CARLOS JORGE LEITE DE CARVALHO, em virtude de "Ausências Justificadas a
Critério da Chefia Imediata" do titular e da impossibilidade de substituição pela assistente nos referidos dias,
conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 12/11/18.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETOR GERAL
PORTARIA 111/2019, DE 13/2/19
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional:
Considerando o art. 38 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/97;
Considerando o artigo 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004, incluído pela Resolução TSE 23.411, de 6/5/2014
e o Formulário de Substituição SEI nº 0644870;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, excepcionalmente, a servidora MARIA GENÚZIA DE JESUS COSTA, requisitada, matrícula
309R341, lotada na 30ª Zona Eleitoral, com sede em Cristinápolis/SE, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função comissionada de Chefe de Cartório da referida Zona, FC-6, nos dias 26/11 e 10/12/2018, em
substituição a CARLOS JORGE LEITE DE CARVALHO, em virtude de "Concessão de Procedimento Médico" e
"Ausência Justificada a Critério da Chefia Imediata" do titular e da impossibilidade de substituição pela assistente
nos referidos dias, conforme justificativa apresentada no Formulário de Substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 26/11/18.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DIRETOR GERAL
PORTARIA 112, DE 14/02/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XXV, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando a Resolução TSE nº 23.507, de 14 de fevereiro de 2017 e a Informação 477/2019 - SEDIR/COPES
(0649342)
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor OLAVO CAVALCANTE BARROS, matrícula 3092353, Analista Judiciário, Área Judiciária,
Licença para Capacitação, no período de 06/05 a 03/08/2019, referente ao 5º quinquênio de efetivo exercício.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
Diretor Geral
PORTARIA 113, DE 14/02/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XXV, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando a Resolução TSE nº 23.507, de 14 de fevereiro de 2017 e a Informação 456/2019 - SEDIR/COPES
(0648784)
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor LUIZ FERREIRA SANTOS JUNIOR, matrícula 3092369, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, Licença para Capacitação, no período de 25/02 a 24/05/2019, referente ao 4º quinquênio de efetivo
exercício.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
Diretor Geral
PORTARIA 113, DE 14/02/2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XXV, da Portaria 296/2017, deste Regional;
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Considerando a Resolução TSE nº 23.507, de 14 de fevereiro de 2017 e a Informação 456/2019 - SEDIR/COPES
(0648784)
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor LUIZ FERREIRA SANTOS JUNIOR, matrícula 3092369, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, Licença para Capacitação, no período de 25/02 a 24/05/2019, referente ao 4º quinquênio de efetivo
exercício.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
Diretor Geral
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 110/2019 - 01ª ZE – RAES
A MM. Juíza da 1ª Zona, do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, JUMARA PORTO PINHEIRO, no uso das suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, a relação contendo nomes e
números de inscrições de eleitores que requereram Segunda Via, Alistamento, Transferência e Revisão, nesta
Zona Eleitoral, que ficará disponível em Cartório para consulta por força da Resolução TSE n.º 21.538/03 pelo
tempo que determina a legislação.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores, partidos políticos e cidadãos, de modo geral, cientes de que houve, no
período de 30/01/2019 a 14/02/2019, 224 (duzentos e vinte e quatro) requerimentos de segundas vias,
alistamentos, revisões e transferências eleitorais pertencentes ao(s) lote(s) 4/2019, nos termos dos artigos 45, § 6º
e 57 do Código Eleitoral.
Para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral que fosse feito o presente edital
que será publicado no DJE e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Aracaju/SE, ao(s) 14
dia(s) do mês de fevereiro de 2019. Eu, Maria Carmem Souza Santos, Chefe do Cartório, preparei e conferi o
presente Edital que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
(Documento assinado eletronicamente)
Jumara Porto Pinheiro
Juíza Eleitoral da 1ª Zona
03ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 49-03.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (COMISSÃO PROVISÓRIA DE AQUIDABÃ/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 009/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Aquidabã/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não consta o recebimento de cotas do fundo partidário, bem como não
consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de recibos, conforme certidão
(fl. 09).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB - Aquidabã/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário e
suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - 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, 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 50-85.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (COMISSÃO PROVISÓRIA DE
AQUIDABÃ/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 010/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Aquidabã/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não consta o recebimento de cotas do fundo partidário, bem como não
consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de recibos, conforme certidão
(fl. 09).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
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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 inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL - PROS - Aquidabã/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário
e suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS 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, 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 51-70.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (COMISSÃO PROVISÓRIA DE AQUIDABÃ/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 011/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
DA REPÚBLICA - PR - Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - Aquidabã/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não consta o recebimento de cotas do fundo partidário, bem como não
consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de recibos, conforme certidão
(fl. 09).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DA
REPÚBLICA - PR - Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DA REPÚBLICA PR - Aquidabã/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário e suspensão do seu
registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
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inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - 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, 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 52-55.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (COMISSÃO PROVISÓRIA DE
AQUIDABÃ/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 012/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - Aquidabã/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não há dados sobre o recebimento de cotas do fundo partidário, bem como
não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de recibos, conforme
certidão (fl. 09).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS - Aquidabã/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário e
suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - 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, 13 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
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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 54-25.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - AQUIDABÃ - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (COMISSÃO PROVISÓRIA DE
AQUIDABÃ/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 013/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - Aquidabã/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não há dados sobre o recebimento de cotas do fundo partidário, bem como
não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de recibos, conforme
certidão (fl. 10).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - Aquidabã/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT - Aquidabã/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário e
suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - 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, 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 55-10.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - CEDRO DE SÃO JOÃO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO
JOÃO/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 014/2019
Vistos etc.
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Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
DOS TRABALHADORES- PT - Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT - Cedro de São João/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não consta recebimento de cotas do fundo partidário, bem como não
consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de recibos, conforme certidão
(fl. 10).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DOS
TRABALHADORES- PT - Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DOS
TRABALHADORES- PT - Cedro de São João/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo
partidário e suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT - 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, 13 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 56-92.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - CEDRO DE SÃO JOÃO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (COMISSÃO PROVISÓRIA DE CEDRO DE
SÃO JOÃO/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 015/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - Cedro de São
João/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não há dados disponíveis sobre o recebimento de cotas do fundo
partidário, bem como não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de
recibos, conforme certidão (fl. 10).
É o relatório. Decido.
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O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB - Cedro de São João/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo
partidário e suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - 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, 13 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
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 57-77.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - CEDRO DE SÃO JOÃO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (COMISSÃO PROVISÓRIA DE CEDRO DE SÃO
JOÃO/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 016/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA - PPS - Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - Cedro de São João/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não há dados disponíveis sobre o recebimento de cotas do fundo
partidário, bem como não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de
recibos, conforme certidão (fl. 10).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS - Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS - Cedro de São João/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo
partidário e suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
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Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - 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, 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 60-32.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (COMISSÃO PROVISÓRIA DE GRACCHO
CARDOSO/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 017/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - PSL - Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - Graccho Cardoso/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não há dados disponíveis sobre o recebimento de cotas do fundo
partidário, bem como não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de
recibos, conforme certidão (fl. 11).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL
LIBERAL - PSL - Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL LIBERAL
- PSL - Graccho Cardoso/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário e suspensão
do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - 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, 13 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
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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 61-17.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (COMISSÃO PROVISÓRIA DE
GRACCHO CARDOSO/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 018/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - Graccho
Cardoso/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não consta o recebimento de cotas do fundo partidário, bem como não
consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de recibos, conforme certidão
(fl. 09).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL - Graccho Cardoso/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário
e suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - 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, 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 62-02.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (COMISSÃO PROVISÓRIA DE GRACCHO
CARDOSO/SE)
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RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 019/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - Graccho
Cardoso/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não há dados disponíveis referente ao recebimento de cotas do fundo
partidário, bem como não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de
recibos, conforme certidão (fl. 09).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB - Graccho Cardoso/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário
e suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - 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, 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 63-84.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (COMISSÃO PROVISÓRIA DE
GRACCHO CARDOSO/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 020/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
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Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - Graccho
Cardoso/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não há dados disponíveis referente ao recebimento de cotas do fundo
partidário, bem como não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de
recibos, conforme certidão (fl. 11).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS - Graccho Cardoso/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo
partidário e suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - 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, 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 64-69.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PATRIOTA - PATRI (COMISSÃO PROVISÓRIA DE GRACCHO CARDOSO/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 021/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do
PATRIOTA - PATRI Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PATRIOTA - PATRI Graccho Cardoso/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não há dados disponíveis referente ao recebimento de cotas do fundo
partidário, bem como não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de
recibos, conforme certidão (fl. 11).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PATRIOTA - PATRI
Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência da referida agremiação partidária.
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas do partido em epígrafe, com aplicação
das sanções previstas no art. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PATRIOTA - PATRI
Graccho Cardoso/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo partidário e suspensão do seu
registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PATRIOTA - PATRI 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, 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 65-54.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (COMISSÃO PROVISÓRIA DE GRACCHO
CARDOSO/SE)
RESUMO: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
SENTENÇA Nº 022/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Transcorrido o prazo ordinário para apresentação das contas, o órgão partidário interessado foi intimado para
apresentação das mesmas no prazo de 72 horas (fls. 03), permanecendo 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 23.464/2015.
Em parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento como contas não prestadas do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - Graccho
Cardoso/SE.
Durante o exercício financeiro de 2017, não há dados disponíveis referente ao recebimento de cotas do fundo
partidário, bem como não consta emissão de extratos bancários e tampouco há registro de eventual emissão de
recibos, conforme certidão (fl. 11).
É o relatório. Decido.
O presente feito trata da prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício financeiro de 2017.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão de direção municipal para o cumprimento da obrigação de prestar
as contas, seus responsáveis permaneceram inertes ao chamamento, fato esse que deixa por caracterizada a
manifesta inadimplência 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. 48 e seus §§, da Resolução TSE 23.546/2017.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, IV da Resolução TSE 23.546/2017, declaro NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do exercício financeiro 2017 do Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT - Graccho Cardoso/SE, com a consequente suspensão e perda das cotas do fundo
partidário e suspensão do seu registro ou anotação (art. 48, § 2º da Resolução TSE 23.546/2017).
Entretanto, considerando que no exercício financeiro em referência, não estão disponíveis os dados referentes ao
recebimento de verbas do fundo partidário pela respectiva direção municipal, consoante certidão de fl. 11, exsurge
inaplicável a providência prevista no artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, no que se refere à suspensão
e perda das cotas do fundo partidário.
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Entrementes, conforme artigo 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017, suspenda-se o registro ou a anotação do
Diretório/Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - 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, 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 40-41.2018.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - CEDRO DE SÃO JOÃO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): DEMOCRATAS - DEM (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE)
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
SENTENÇA Nº 023/2019
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do
DEMOCRATAS - DEM - 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
DEMOCRATAS - DEM - 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 DEMOCRATAS - DEM - 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 DEMOCRATAS - DEM - 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, 13 de fevereiro de 2019.
RAPHAEL SILVA REIS
Juiz Eleitoral
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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
PRESTAÇÃO DE CONTAS 5-47.2019.6.25.0003
ORIGEM: SERGIPE - GRACCHO CARDOSO - 3ª ZONA ELEITORAL (AQUIDABÃ)
DR. RAPHAEL SILVA REIS
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE GRACCHO
CARDOSO/SE)
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
EDITAL 04/2019
De ordem do MM Juiz Eleitoral, Dr. RAPHAEL SILVA REIS, desta 03ª Zona Eleitoral, Aquidabã, Estado de
Sergipe, com lastro no art. 59 da Resolução TSE 23.553/2017, e na forma da lei, etc.
FAZ SABER
que o Partido abaixo elencado apresentou prestação de contas relativa a arrecadação e gastos de recursos em
campanha eleitoral nas Eleições de 2018. Informamos, que a Justiça Eleitoral disponibilizará as informações a que
se refere o inciso I, caput, do art. 56, da Resolução TSE 23.553/2017, bem como os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, na página do TSE, na Internet. Cientificamos, ainda, que nos termos do art. 106
desta Resolução, os processos de prestação de contas são públicos e podem ser consultados por qualquer
interessado, que poderá obter cópia de suas peças e documentos, respondendo pelos respectivos custos de
reprodução e pela utilização que deles fizer, desde que as consultas sejam realizadas de forma que não obstruam
os trabalhos de análise ou o julgamento das respectivas contas. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente Edital que será afixado e publicado no local de
costume, bem como no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, podendo qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, impugná-las no prazo de três
dias. Dado e passado em Aquidabã/SE, Estado de Sergipe, ao(s) 14 dias do mês de fevereiro de 2019. Eu,
Sandra Miranda C. Lima, Chefe de Cartório, preparei, conferi e vai subscrito por mim.
PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO SOCIALISTA
DEMOCRÁTICO – PSD

RESPONSÁVEL
PRESIDENTE – JOSÉ ARAKÉM
ARAGÃO
TESOUREIRO – MANOEL DORIA
NETO

MUNICÍPIO

Nº DO PROCESSO

GRACCHO
CARDOSO/SE

5-47.2019.6.25.0003

SANDRA MIRANDA C. LIMA
Chefe de Cartório
04ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 84-57.2018.6.25.0004
ORIGEM: RIACHÃO DO DANTAS-SE (4ª ZONA ELEITORAL - BOQUIM)
INTERESSADO(A): PMN- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO
DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - ORLANDO BISPO DE LISBOA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - WALESKA DOS SANTOS NASCIMENTO
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO
DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL (PMN), do município de Riachão do Dantas/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua
Prestação de Contas de Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº
23.553/2017, conforme a Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
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Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN), do município de Riachão do Dantas/SE, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PMN em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
(PMN), do município de Riachão do Dantas/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão
Provisória Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário pelo tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13
de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
PRESTAÇÃO DE CONTAS 78-50.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - RIACHÃO DO DANTAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): SD- PARTIDO DA SOLIDARIEDADE, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - JOSÉ DORIEDIS SANTOS RIBEIRO
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - ISMAEL ANDRADE SANTOS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
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Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO DA SOLIDARIEDADE (SD),
do município de Riachão do Dantas/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação de
Contas de Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme
a Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO DA
SOLIDARIEDADE (SD), do município de Riachão do Dantas/SE, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo SD em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018, mesmo
após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º, IV, e § 7º
da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO DA SOLIDARIEDADE (SD), do
município de Riachão do Dantas/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória
Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo
tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE,
13 de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 77-65.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - RIACHÃO DO DANTAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PROS- PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO
DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - MIGUEL ANTONIO ALMEIDA SOUZA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - JOSÉ MILTON DOS SANTOS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
VVistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO
REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL (PROS), do município de Riachão do Dantas/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral
a sua Prestação de Contas de Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº
23.553/2017, conforme a Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS), do município de Riachão do Dantas/SE, com fundamento na Lei nº
9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PROS em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL (PROS), do município de Riachão do Dantas/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório
Municipal/Comissão Provisória Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos
oriundos do Fundo Partidário pelo tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
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Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE,
13 de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 87-12.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - RIACHÃO DO DANTAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PT- PARTIDO DOS TRABALHADORES, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - MANOEL BATISTA DOS SANTOS
INTERESSADO(A): SECRETÁRIO DE FINANÇAS - JOSÉ SIVALDO ANDRADE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO DOS TRABALHADORES
(PT), do município de Riachão do Dantas/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação de
Contas de Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme
a Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO DOS
TRABALHADORES (PT), do município de Riachão do Dantas/SE, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PT em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018, mesmo
após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º, IV, e § 7º
da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
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II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), do
município de Riachão do Dantas/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória
Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo
tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13
de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 83-72.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - RIACHÃO DO DANTAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO
DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - ANTONIO DA SILVA GUIMARAES SOBRINHO
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - JOAO JOSÉ MACEDO COSTA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA (PSDB), do município de Riachão do Dantas/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a
sua Prestação de Contas de Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº
23.553/2017, conforme a Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB), do município de Riachão do Dantas/SE, com fundamento na Lei nº
9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
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Tal obrigação não foi cumprida pelo PSDB em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA (PSDB), do município de Riachão do Dantas/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório
Municipal/Comissão Provisória Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos
oriundos do Fundo Partidário pelo tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13
de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 103-63.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - ARAUÁ - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PCB - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO, -DIRETÓRIO DE ARAUÁ/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - FRANCISCO MONTEIRO DE FARIAS
INTERESSADO(A): TESOUREIRA - GEANE FARIAS DOS SANTOS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
(PCB), do município de Arauá/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas de
Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme a
Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.

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 031

Aracaju, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Página 25

Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO (PCB) em Arauá/SE com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº
23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PCB em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB),
do município de Arauá/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória Municipal
suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo tempo em
que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 93-19.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - ARAUÁ - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): MDB- PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DO MUNICÍPIO DE
ARAUÁ/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - RAIMUNDO OTANIEL ANDRADE
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - AGILEU MANOEL ROSA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
(PCB), do município de Arauá/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas de
Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme a
Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
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Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO (PCB) em Arauá/SE com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº
23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PCB em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB),
do município de Arauá/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória Municipal
suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo tempo em
que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 92-34.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - ARAUÁ - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
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INTERESSADO(A): PSC- PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE -RAFAEL MENEGUESO LIMA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO- JOSÉ CARLOS SOUZA PEREIRA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
(PCB), do município de Arauá/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas de
Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme a
Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO (PCB) em Arauá/SE com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº
23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PCB em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB),
do município de Arauá/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória Municipal
suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo tempo em
que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
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Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 101-93.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - ARAUÁ - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PSD- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, -DIRETÓRIO DE ARAUÁ/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - ALMIRO OLIVEIRA AVILA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - DIJANARA MENEZES SANTOS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD), do município de Arauá/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas de
Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme a
Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) em Arauá/SE com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº
23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PSD em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD), do município de Arauá/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória
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Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo
tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13
de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 81-05.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - PEDRINHAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PSC- PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE -RUI BARRETO DA SILVA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO- JUCIENE CEZAR SANTOS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD), do município de Arauá/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas de
Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme a
Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) em Arauá/SE com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº
23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PSD em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
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a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD), do município de Arauá/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória
Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo
tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13
de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 74-13.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - PEDRINHAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): SD - PARTIDO SOLIDARIEDADE, -COMISSÃO PROVIDÓRTIA DE PEDRINHAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - JOSENICE SILVA NASCIMENTO
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - WAGNER DE JESUS SANTOS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD), do município de Arauá/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas de
Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme a
Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) em Arauá/SE com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº
23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
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final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PSD em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD), do município de Arauá/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória
Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo
tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13
de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 76-80.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - PEDRINHAS
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DO MUNICÍPIO DE
PEDRINHAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - PEDRO IGOR CESAR BARRETO
INTERESSADO(A): TESOUREIRO- MARIA VANUZIA CARVALHO ROCHA
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD), do município de Arauá/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas de
Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme a
Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
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O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) em Arauá/SE com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº
23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PSD em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD), do município de Arauá/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória
Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo
tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13
de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 75-95.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - PEDRINHAS
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PSD- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, -DIRETÓRIO DE PEDRINHAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO -JARUALDO LINO DOS SANTOS
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
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Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD), do município de Arauá/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas de
Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme a
Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) em Arauá/SE com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº
23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PSD em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD), do município de Arauá/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória
Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo
tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13
de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 86-27.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - RIACHÃO DO DANTAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PSC- PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - LAELSON MENESES DA SILVA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - EMMANUEL SANTOS TAVEIRA
ADVOGADO: Aidam Santos Silva - OAB: 10423/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Social Cristão - PSC, município de Riachão do Dantas/SE, apresentou
intempestivamente a Prestação de Contas, referente as eleições de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1ºda referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 80-20.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - RIACHÃO DO DANTAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PC do B- PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
INTERESSADO(A): SECRETÁRIO DE FINANÇAS - JAILSON LISBOA DOS SANTOS
ADVOGADO: Renan Souza Freire - OAB: 6364/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil - PC do B, município de Riachão do Dantas/SE, apresentou
intempestivamente a Prestação de Contas, referente as eleições de 2018, assim, requerendo aprovação.
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No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 82-87.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - RIACHÃO DO DANTAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PSD- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - TAMIRES FARIAS DOS SANTOS
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - JESSICA FARIAS DOS SANTOS
ADVOGADO: Renan Souza Freire - OAB: 6364/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Social Democrático - PSD, município de Riachão do Dantas/SE, apresentou
intempestivamente a Prestação de Contas, referente as eleições de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público

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 031

Aracaju, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Página 36

Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13
de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 88-94.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - RIACHÃO DO DANTAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): MDB- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO
DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - JOSÉ LOPES DE ALMEIDA JÚNIOR
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - VALÉRIA SOUZA LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADO: Renan Souza Freire - OAB: 6364/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, município de Riachão do Dantas/SE,
apresentou intempestivamente a Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo
aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
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 85-42.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - RIACHÃO DO DANTAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PR- PARTIDO REPUBLICANO, -DIRETÓRIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - JOSÉ EUVALDO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - MARIA JOSINETE LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADO: EDUARDO SOUZA SANTOS - OAB: 7161/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Republicano - PR, município de Riachão do Dantas/SE, apresentou
intempestivamente a Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 73-28.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - PEDRINHAS - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, -DIRETÓRIO DE PEDRINHAS/SE
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INTERESSADO(A): PRESIDENTE - SANDRA OLIVEIRA CARDOSO SANTOS
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - RODRIGO OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADO: Américo Murilo Vieira - OAB: 1403/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, município de Pedrinhas/SE, apresentou
intempestivamente a Prestação de Contas, referente as eleições de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 102-78.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - ARAUÁ - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PT- PARTIDO DOS TRABALHADORES, -DIRETÓRIO DE ARAUÁ/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - EUDSON LIMA SANTOS
INTERESSADO(A): SECRETARIO DE FINANÇAS - ELIEL EDUALASE DOS SANTOS
ADVOGADO: Luiz Gustavo Costa de Oliveira da Silva - OAB: 6768/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT, município de Arauá/SE, apresentou intempestivamente a
Prestação de Contas, referente as eleições de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
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prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 96-71.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PPS- PARTIDOPOPULAR SOCIALISTA, -DIRETÓRIO DE BOQUIM/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - LUIZ SIMPLICIANO DA FONSECA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - WESLEY ANTONIO NEVES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Rodrigo Fernandes da Fonseca - OAB: 6209/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Popular Socialista - PPS, município de Boquim/SE,
apresentou
intempestivamente a Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
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Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 100-11.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): SD- PARTIDO DA SOLIDARIEDADE, -DIRETÓRIO DE BOQUIM/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - ERALDO DE ANDRADE SANTOS
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - JOCILENE DE JESUS CRUZ SANTOS
ADVOGADO: Marcelo de Jesus Santos - OAB: 5569/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
SENTENÇA
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido da Solidariedade - SD, município de Boquim/SE, apresentou intempestivamente a
Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
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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 94-04.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PARTIDO PODEMOS- PODE (anteriormente denominado Partido Trabalhista Nacional-PTN),
-DIRETÓRIO DE BOQUIM/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - IVA LIMA FRANCA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - CAROLINA SAMARA LIMA FRANCA BEZERRA
ADVOGADO: Allef Emanoel da Costa Paixão - OAB: 11309/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Podemos - PODE, município de Boquim/SE, apresentou intempestivamente a
Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 91-49.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): MDB- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, -DIRETÓRIO DE BOQUIM/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - ALOIZIO LIMA FRANCA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - JOSÉ ALOIZIO DOS SANTOS FRANCA
ADVOGADO: Juraci Nunes de Carvalho Junior - OAB: 11713/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
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Vistos etc.
O Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, município de Boquim/SE, apresentou
intempestivamente a Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 90-64.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PT- PARTIDO DOS TRABALHADORES, -DIRETÓRIO DE BOQUIM/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - ANTONIO HERIBALDO ARAMPIO DE SANTANA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - JOSELITA SOUZA
ADVOGADO: Luiz Gustavo Costa de Oliveira da Silva - OAB: 6768/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT, município de Boquim/SE, apresentou intempestivamente
a Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
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Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 99-26.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PSD- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, -DIRETÓRIO DE BOQUIM/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - PEDRO BARBOSA NETO FILHO
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - JAILSON DOS SANTOS MENDES
ADVOGADO: Alex Sandro Mota Ribeiro de Oliveira - OAB: 8603/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Social Democrático - PSD, município de Boquim/SE,
apresentou
intempestivamente a Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 95-86.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PSC- PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, -DIRETÓRIO DE BOQUIM/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - VENANCIO LUIZ FERNANDES DA FONSECA
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - VIVIANE SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO: Rodrigo Fernandes da Fonseca - OAB: 6209/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Social Cristão - PSC, município de Boquim/SE, apresentou intempestivamente a
Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 98-41.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
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INTERESSADO(A): PMN- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, -DIRETÓRIO DE BOQUIM/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE -JOCIEL DA CONCEIÇÃO SANTOS
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - EDUARDO LUIZ DE JESUS NASCIMENTO
ADVOGADO: Hugo Oliveira Lima - OAB: 6482/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido da Mobilização Nacional - PMN, município de Boquim/SE, apresentou
intempestivamente a Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que houve omissão quanto
à entrega de prestação de contas parcial descumprindo art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, ao
tempo em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial descumprindo
art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a prestação de contas final entregue fora do prazo fixado
pelo caput do art. 52 e § 1º da referida Resolução, as contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 72-43.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB-, MUNICÍPIO DE BOQUIM/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE: GENIVALDO MENEZES DOS SANTOS
INTERESSADO(A): TESOUREIRO: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
ADVOGADO: ROGERIO CARVALHO RAIMUNDO - OAB: 4046/SE
ADVOGADO: Wesley Araújo Cardoso - OAB: 5509/SE
RESUMO: Prestação de Contas Eleitorais Partidárias _ Eleições 2018_ - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB, município de Boquim/SE,
apresentou
intempestivamente a Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, assim, requerendo aprovação.
No que trata o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, foi publicado, no DJE, edital dando ciência da
apresentação das contas e concedendo prazo para impugnação das mesmas. Foi certificado pelo cartório eleitoral
que decorreu o prazo previsto em lei, não havendo registro de impugnação.
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Após exame dos documentos contábeis realizado pela Unidade Técnica, foi instaurado que a prestação de contas
final foi entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52 e § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, ao tempo
em que opina pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
acompanhando, assim, o parecer conclusivo proferido pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Apresentação das contas de campanha eleitoral é mandamento contido a Lei nº 9.096/95, em seu art. 28 e
seguintes, e na Resolução TSE n° 23.533/2017, cuja prática possibilita que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público
Eleitoral, os partidos políticos, candidatos e a própria sociedade fiscalizem a arrecadação e os gastos ocorridos
nas eleições.
A sua não prestação implica impedimento de receber a cota de fundo partidário, conforme disposto no art. 77, § 4°,
da referida Resolução.
As contas da agremiação partidária, foram analisadas pela unidade técnica, que emitiu o parecer conclusivo no
sentido de sua aprovação com ressalvas, sendo acompanhado este entendimento pelo Ministério Público Eleitoral.
Assim, com fulcro no inciso II, do art. 77, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS, considerando que a prestação de contas final foi entregue fora do prazo fixado pelo caput do art. 52
e § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, das contas apresentadas pelo PARTIDO acima epigrafado,
concernente as Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE,
ficando todos os interessados intimados desta decisão, com o ato da publicação.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, arquivem-se os autos.
Boquim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
Samuel Rigueira de Castro Coutinho
Juiz Eleitoral Substituto - 4ª ZE/SE
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
PRESTAÇÃO DE CONTAS 89-79.2018.6.25.0004
ORIGEM: SERGIPE - BOQUIM - 4ª ZONA ELEITORAL (BOQUIM)
JUIZ ELEITORAL ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES
INTERESSADO(A): PRB- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, -DIRETÓRIO DE BOQUIM/SE
INTERESSADO(A): PRESIDENTE - THAIARA DO NASCIMENTO CRUZ
INTERESSADO(A): TESOUREIRO - IVAN JOSÉ DE OLIVEIRA TRINDADE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro
DESPACHO/DECISÃO:
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO (PRB), do município de Boquim/SE, que não apresentou perante a 4ª Zona Eleitoral a sua Prestação
de Contas de Campanha, relativa às Eleições 2018, na forma do art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
conforme a Informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 4ª ZE-SE às fls. 02 destes autos.
Em cumprimento ao despacho de fls. 02, o processo foi instruído consulta e foi asseverado que não constam
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recurso do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do Sistema SPCE-WEB, nos termos
do art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, foi expedido mandado de citação ao presidente e ao tesoureiro da agremiação partidária, a fim de
que as contas fossem apresentadas, sendo que transcorreu o prazo legal de 03 (três) dias sem que nada fosse
requerido ou interposto, conforme certidão de fls. 08.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer às fls. 10, manifestando-se pela
declaração de não prestação das referidas contas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições Gerais 2018 do PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) em Boquim/SE com fundamento na Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº
23.553/2017.
O art. 48, II, e § 11, da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não haja movimentação de recursos de
campanha, quer sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
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Da mesma forma, o art. 49, I, da supracitada resolução determina que, sem prejuízo da prestação de contas anual
prevista na Lei de nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas, parcial e
final, dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha ou da sua ausência, sendo que, no
caso de órgão partidário municipal, a prestação de contas deve ser encaminhada à respectiva Zona Eleitoral.
Tal obrigação não foi cumprida pelo PRB em relação às contas de campanha das Eleições Gerais de 2018,
mesmo após citação pessoal à(o) presidente e ao tesoureiro(a) da respectiva agremiação partidária (art. 52, § 6º,
IV, e § 7º da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Por oportuno, destaco as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
¿
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10, do que consta nos autos e com
fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a
presente Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
(PRB), do município de Boquim/SE. Em decorrência, fica o(a) referido(a) Diretório Municipal/Comissão Provisória
Municipal suspenso(a) de suas atividades e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário pelo
tempo em que permanecer omissa.
Oficie-se o Órgão Nacional e Regional hierarquicamente superiores a fim de darem cumprimento ao inteiro teor
desta decisão, na forma do art. 83, inciso II, da Resolução de regência indicada.
Cientifique-se o MPE.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) sobre a decisão de suspensão da referida
Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais - SICO, em observância ao art. 77, §9º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Realizadas todas as providências impostas, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Intime-se.
Boquim/SE, 13
de fevereiro de 2019.
SAMUEL RIGUEIRA DE CASTRO COUTINHO
Juiz Eleitoral Substituto
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
06ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 12-64.2018 – 6ª ZONA ELEITORAL
Interessado: Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B
Interessado: Pedro Kaique Freire Menezes – Presidente
Interessado: Shara Gabriella de Souza Oliveira – Tesoureira
Advogado: Caio Henrique de Jesus Santos – OAB: 10735/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza referente ao
exercício financeiro de 2017, à fl. 02. Juntou a documentação de fls. 03/5
O edital de impugnação foi publicado no Mural deste Cartório Eleitoral e não houve qualquer manifestação a
respeito (fl. 09)
À fl. 11, foi informado em parecer técnico que a agremiação partidária comunicou não ter recebido cotas do fundo
partidário durante o exercício financeiro de 2017.
Em parecer, o Cartório Eleitoral concluiu pela regularidade das contas apresentadas, verificando a inexistência de
qualquer irregularidade ou impropriedade. (fl. 11).
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Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela aprovação das contas, conforme parecer de fl. 12.
É o Relatório.
Decido.
Versam os autos sobre a apresentação da Prestação de Contas referentes ao exercício financeiro de 2017, pelo
Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B.
Primeiramente, faz-se necessário asseverar que a Resolução TSE nº 23.432/2014 foi revogada pela Resolução
TSE nº 23.464/2015, existindo regra de transição insculpida no art. 65, §1º, desta, a qual informa que as
disposições processuais ali previstas “devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos
exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados”.
Outrossim, ainda de acordo com a nova Resolução, em seu art. 65, § 3º, III, “as prestações de contas relativas ao
exercício de 2016 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº
23.464/2015”.
Desse modo, in casu, às regras processuais e para mérito aplica-se a nova Resolução 23.546/2017 que revogou a
Res.-TSE nº 23.464/2015.
Sendo assim, como no caso em comento, não houve movimentação financeira, o feito deve seguir os ditames
insculpidos nos arts. 45 da aludida Resolução.
Compulsando os autos, verifica-se que foram cumpridas as exigências determinadas pela referida Resolução, pois
não houve impugnação ou qualquer manifestação contrária a respeito. Foi juntado extrato do banco sobre a
inexistência de movimentação financeira à pág. 05 e foi certificado que a agremiação partidária não recebeu
recursos de cota de fundo partidário no período (fl. 10).
É imperioso observar que o diretório partidário municipal em comento apresentou a prestação de contas referente
ao exercício financeiro de 2017, dentro do prazo insculpido no art. 32, caput, da Lei 9.096/95, obedecendo à
legislação aplicada ao caso em concreto.
Por fim, perlustrando a documentação coligida aos autos, o parecer técnico deste Cartório Eleitoral de fl. 11 e o
parecer ministerial de fl. 12, constata-se que as contas apresentadas estão regulares.
Logo, as contas apresentadas pelo partido em comento devem ser aprovadas.
Pelo exposto, acolhendo a cota ministerial e com fulcro no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
DECLARO aprovadas as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B
referentes ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Estância/SE, 14 de fevereiro de 2019.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 13-49.2018 – 6ª ZONA ELEITORAL
Interessado: Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B
Interessado: Pedro Kaique Freire Menezes – Presidente
Interessado: Shara Gabriella de Souza Oliveira – Tesoureira
Advogado: Caio Henrique de Jesus Santos – OAB: 10735/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza referente ao
exercício financeiro de 2016, à fl. 02. Juntou a documentação de fls. 03/9
O edital de impugnação foi publicado no Mural deste Cartório Eleitoral e não houve qualquer manifestação a
respeito (fl. 13)
À fl. 11, foi informado em parecer técnico que a agremiação partidária comunicou não ter recebido cotas do fundo
partidário durante o exercício financeiro de 2016.
Em parecer, o Cartório Eleitoral concluiu pela regularidade das contas apresentadas, verificando a inexistência de
qualquer irregularidade ou impropriedade. (fl. 14).
Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela aprovação das contas, conforme parecer de fl. 15
É o Relatório.
Decido.
Versam os autos sobre a apresentação da Prestação de Contas referentes ao exercício financeiro de 2016, pelo
Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B
Primeiramente, faz-se necessário asseverar que a Resolução TSE nº 23.432/2014 foi revogada pela Resolução
TSE nº 23.464/2015, existindo regra de transição insculpida no art. 65, §1º, desta, a qual informa que as
disposições processuais ali previstas “devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos
exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados”.
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Outrossim, ainda de acordo com a nova Resolução, em seu art. 65, § 3º, III, “as prestações de contas relativas ao
exercício de 2016 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº
23.464/2015”.
Desse modo, in casu, às regras processuais e para mérito aplica-se a nova Resolução 23.546/2017 que revogou a
Res.-TSE nº 23.464/2015.
Sendo assim, como no caso em comento, não houve movimentação financeira, o feito deve seguir os ditames
insculpidos nos arts. 45 da aludida Resolução.
Compulsando os autos, verifica-se que foram cumpridas as exigências determinadas pela referida Resolução, pois
não houve impugnação ou qualquer manifestação contrária a respeito. Foi juntado extrato do banco sobre a
inexistência de movimentação financeira à pág5. 05-09 e; foi certificado que a agremiação partidária não recebeu
recursos de cota de fundo partidário no período (fl. 10).
Por fim, perlustrando a documentação coligida aos autos, o parecer técnico deste Cartório Eleitoral de fl. 11 e o
parecer ministerial de fl. 12, constata-se que as contas apresentadas estão regulares.
Logo, as contas apresentadas pelo partido em comento devem ser aprovadas.
Pelo exposto, acolhendo a cota ministerial e com fulcro no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
DECLARO aprovadas as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B
referentes ao exercício financeiro de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Estância/SE, 14 de fevereiro de 2019.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS 14-34.2018 – 6ª ZONA ELEITORAL
Interessado: Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista – PRP
Interessado: Valdemir Alves de Oliveira – Presidente
Interessado: Monique Eva Cândido Freitas - Tesoureira
Advogado: Joilson Santos Meneses – OAB: 5995/SE
SENTENÇA
Vistos etc.
O Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista - PRP apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza referente ao
exercício financeiro de 2017, à fl. 02. Juntou a documentação de fls. 03/35
O edital de impugnação fora publicado no Mural deste Cartório Eleitoral, não havendo qualquer manifestação a
respeito (fl. 39)
À fl. 41, foi informado em parecer técnico que a agremiação partidária comunicou não ter recebido cotas do fundo
partidário durante o exercício financeiro de 2017.
Em parecer, o Cartório Eleitoral concluiu pela regularidade das contas apresentadas, verificando a inexistência e
qualquer irregularidade ou impropriedade. (fl. 41).
Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela aprovação das contas, conforme parecer de fl. 42
É o Relatório.
Decido.
Versam os autos sobre a apresentação da Prestação de Contas referentes ao exercício financeiro de 2017, pelo
Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista - PRP
Primeiramente, faz-se necessário asseverar que a Resolução TSE nº 23.432/2014 foi revogada pela Resolução
TSE nº 23.464/2015, existindo regra de transição insculpida no art. 65, §1º, desta, a qual informa que as
disposições processuais ali previstas “devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos
exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados”.
Outrossim, ainda de acordo com a nova Resolução, em seu art. 65, § 3º, III, “as prestações de contas relativas ao
exercício de 2016 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº
23.464/2015”.
Desse modo, in casu, às regras processuais e para mérito aplica-se a nova Resolução 23.546/2017 que revogou a
Res.-TSE nº 23.464/2015.
Sendo assim, como no caso em comento, não houve movimentação financeira, o feito deve seguir os ditames
insculpidos nos arts. 45 da aludida Resolução.
Compulsando os autos, verifica-se que foram cumpridas as exigências determinadas pela referida Resolução, pois
não houve impugnação ou qualquer manifestação contrária a respeito. Foi juntada informação do banco sobre a
inexistência de movimentação financeira a pág. 33 e; foi certificado que a agremiação partidária não recebeu
recursos de cota de fundo partidário no período (fl. 40).
É imperioso observar que o diretório partidário municipal em comento apresentou a prestação de contas referente
ao exercício financeiro de 2017, dentro do prazo insculpido no art. 32, caput, da Lei 9.096/95, obedecendo a
legislação aplicada ao caso em concreto.
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Por fim, perlustrando a documentação coligida aos autos, o parecer técnico deste Cartório Eleitoral de fl. 41 e o
parecer ministerial de fl. 42, constata-se que as contas apresentadas estão regulares.
Logo, as contas apresentadas pelo partido em comento devem ser aprovadas.
Pelo exposto, acolhendo a cota ministerial e com fulcro no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
DECLARO aprovadas as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista - PRP
referentes ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Estância/SE, 14 de fevereiro de 2019.
TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral
11ª Zona Eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS 15-04.2018.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - JAPARATUBA - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
DR. ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
ADVOGADO: Rafael Resende de Andrade - OAB: 5201/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
DECIDO
A Lei nº 13.165/2015, em seu art. 3º, acrescentou o § 4º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95, estabelecendo disciplina
inovadora no que concerne à Prestação de Contas dos órgãos partidários municipais, vejamos:
"Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte....
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos, aprová-las se regulares,
conforme entendimento do artigo 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas do partido em epígrafe, referentes ao exercício financeiro 2017, foram analisadas pelo cartório, que
emitiu o parecer conclusivo no sentido da aprovação, nos termos do artigo 36, VI, c/c art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, sendo acompanhado pelo parecer do Ministério Público Eleitoral.
As contas foram apresentadas tempestivamente, porém, verifica-se ausência dos documentos elencados no art.
29 da Resolução acima mencionada. Sendo assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de Japaratuba/SE, exercício financeiro 2017, uma vez que
tal ausência não caracteriza irregularidade capaz de comprometer a confiabilidade das contas apresentadas,
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, consoante certidão (fl. 47), após o trânsito em julgado, arquivem-se
os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 13 de fevereiro de 2019.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS 90-77.2017.6.25.0011
ORIGEM: SERGIPE - SANTO AMARO DAS BROTAS - 11ª ZONA ELEITORAL (JAPARATUBA)
JUIZ ELEITORAL RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Órgão de
Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
DESPACHO/DECISÃO:
Da análise dos autos verifico que o partido em epígrafe deixou de apresentar instrumento de mandato para
constituição de advogado, mesmo após intimação (fl.04).
Tendo em vista o caráter jurisdicional da prestação de contas, o instrumento de procuração revela-se peça
indispensável à representação do postulante, não sendo possível prosseguir com o feito em razão da ausência de
capacidade postulatória.
Transcrevo ementas de alguns julgados nesse sentido
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
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Notificado o candidato para apresentar instrumento de mandato constituindo advogado, sua inércia implica no
julgamento das contas como não prestadas, tendo em vista que o art. 33, § 4º, da Resolução TSE nº 23.406/2013
afirma que é obrigatória a presença de causídico na prestação de contas de campanha.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador LOURIVAL SEREJO, ACORDAM os Membros do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, por unanimidade, JULGAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS, nos termos do voto
do Des. Relator. São Luís (MA), 6 de agosto de 2015. CLODOMIR SEBASTIÃO REIS - RELATOR
TRE-SP - RECURSO RE 11281 SP (TRE-SP) <https://tre-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24163119/recurso-re11281-sp-tresp>
Data de publicação: 17/09/2013
Ementa: AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO CANDIDATO. NÃO REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. RECURSO ELEITORAL INTERPOSTO
CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS DO CANDIDATO COMO NÃO PRESTADAS. 2.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL OPINA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 3.
CONSTATAÇÃO DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, VEZ QUE NÃO CONSTA DO
SUBSTABELECIMENTO O NOME DO CAUSÍDICO SUBSCRITOR DO RECURSO, CARECENDO, ASSIM, DOS
PODERES NECESSÁRIOS PARA DEMANDAR EM JUÍZO. 4. DEVIDAMENTE INTIMADO, O INTERESSADO
NÃO REGULARIZOU A SITUAÇÃO. 5. SEM PREJUÍZO, NO EXAME DO MÉRITO A PRETENSÃO RECURSAL
NÃO PROCEDE ANTE A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSOS TRIBUNAIS QUE INADMITEM PRESTAÇÃO DE
CONTAS EXTEMPORÂNEAS. 6. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Encontrado em: NÃO CONHECERAM DO RECURSO. V.U. FLM DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP,
Data 17/09/2013 - 17/9/2013 RECURSO RE 11281 SP (TRE-SP) LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER
JUNIOR
TRE-BA - Recurso Eleitoral RE 42470 MANOEL VITORINO BA (TRE-BA)
<https://treba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/531105243/recurso-eleitoral-re-42470-manoel-vitorino-ba>
Data de publicação: 13/12/2017
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO DE 2016. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. REGULAR INTIMAÇÃO. PRAZO. TRANSCURSO IN ALBIS. CONTAS
DECLARADAS NÃO PRESTADAS. DESPROVIMENTO. Tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de
prestação de contas e diante do não atendimento da determinação para que fosse constituído advogado para
acompanhar a prestação de contas, mesmo após regular intimação, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se
a sentença que as julgou não prestadas, com fulcro no art. 68, IV, b da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Encontrado em: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, à unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO. DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 13/12/2017 - 13/12/2017
RECORRENTE(S) : ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT EM
MANOEL VITORINO Recurso Eleitoral RE 42470 MANOEL VITORINO BA (TRE-BA) EDMILSON JATAHY
FONSECA JÚNIOR
Desta forma. julgo NÃO PRESTADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL PTdoB de Santo Amaro das Brotas/SE, exercício financeiro 2016.
Por fim, considerando que, no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo
partidário pelo respectivo diretório municipal, consoante certidão (fl. 33), após o trânsito em julgado, arquivem-se
os autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
Japaratuba/SE, 13 de fevereiro de 2019.
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 11ª Zona
Obs: O Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.478/2016 que em seu art. 7º disciplina que o art. 219
do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais. (Resolução publicada no DJE do TSE nº
114/2016, em 15/06/2016).
12ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 106/2019 - 12ª ZE - ÓBITOS JANEIRO/2019
A Excelentíssima Senhora CAROLINA VALADARES BITENCOURT, MM. Juíza Eleitoral desta 12ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, as relações de falecidos que os Cartórios
de Registro Cível informaram, cujas inscrições eleitorais pertencem à 12ª Zona, as quais constam no sistema ELO
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como processadas no mês de Janeiro/2019 e que ficarão disponíveis para consulta no local de costume, nas
dependências do Fórum Eleitoral Juiz Osório de Araújo Ramos em Lagarto/SE, com o efeito a seguir exposto:
-Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados a fim de que
possam contestar, em 5 (cinco) dias, a exclusão no Cadastro Eleitoral dos nomes constantes neste rol de
falecidos, conforme estatuído no artigo 77, inciso II, do Código Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente Edital no DJE, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume.
Dado e passado nesta cidade de Lagarto/SE, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de 2019. Eu, Mônica
de Carvalho Rocha, Chefe de Cartório, lavrei o presente Edital e por ato ordinatório, através da Portaria 448/2017,
assino.
Mônica de Carvalho Rocha
Chefe de Cartório
EDITAL 109/2019 - 12ª ZE - RAE LOTE 002/2019
A Excelentíssima Senhora CAROLINA VALADARES BITENCOURT, MM. Juíza Eleitoral desta 12ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO:
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram DEFERIDOS e enviados para
processamento os requerimentos de alistamento, transferência, revisão e segunda via referentes ao lote 002/2019.
A respectiva relação se encontra à disposição para consulta no local de costume, nas dependências do Fórum
Eleitoral Juiz Osório de Araújo Ramos em Lagarto/SE. O prazo para recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com os
arts. 17, § 1.º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, contados a partir da presente publicação no DJE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
publicar o presente Edital no DJE, com cópia de igual teor que deverá ser afixada no local público de costume.
Dado e passado nesta cidade de Lagarto/SE, aos quatorze do mês de Fevereiro do ano de 2019. Eu, Mônica de
Carvalho Rocha, Chefe de Cartório, lavrei o presente Edital e por ato ordinatório, através da Portaria 448/2017,
assino.
Mônica de Carvalho Rocha
Chefe de Cartório
14ª Zona Eleitoral
Despacho
PRESTAÇÃO DE CONTAS 83-42.2018.6.25.0014 - PRAZO PARA DEFESA - 15 DIAS
ORIGEM: SERGIPE - ROSÁRIO DO CATETE - 14ª ZONA ELEITORAL (MARUIM)
JUIZ: ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
INTERESSADO(A): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - 15 (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
ROSÁRIO DO CATETE/SE)
ADVOGADO: Juraci Nunes de Carvalho Junior - OAB: 11713/SE
INTERESSADO(A): ACACIA MARIA SANTANA CALAZANS DE SOUZA, Presidente
INTERESSADO(A): LUCIANA DOS SANTOS, Tesoureiro
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
DESPACHO
Diante das irregularidades apontadas no parecer conclusivo emitido pelo cartório eleitoral (fl. 50) e na
manifestação oriunda do Ministério Público Eleitoral (fls. 51/52), determino a intimação do órgão partidário e dos
responsáveis, na pessoa de seus advogados, mediante publicação no DJE, para que ofereçam defesa no prazo de
15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo, nos termos do art. 38, da Resolução/TSE nº 23.546/2017.
Juntada a documentação referente à defesa ou transcorrido o prazo, venham os autos conclusos.
Maruim/SE, 13 de fevereiro de 2019.
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral – 14ª ZE/SE
18ª Zona Eleitoral
Sentença
PETIÇÃO 65-09.2018.6.25.0018
Interessado: Órgão municipal do Partido da República - PR em Monte Alegre de Sergipe/SE
Advogado: Osmailton Rodrigues Farias Sobrinho – OAB: 8773/SE
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S E N T E N Ç A, Vistos, etc. Trata-se da documentação de Fls. 02/06, protocolizada, de forma extemporânea, em
17/12/2018, pelo órgão municipal do PARTIDO DA REPÚBLICA em Monte Alegre de Sergipe/SE, à guiza de
prestação de contas pertinente ao Exercício Financeiro de 2017. O Cartório Eleitoral procedeu ao registro e
autuação das referidas peças na Classe 16 – Petição, consoante teor da certidão de Fl. 07. Devidamente intimado
(Fls. 12/12v), o prestador de contas manteve-se inerte, deixando escoar, in albis, o prazo concedido para a sua
manifestação. Consoante certificado pelo Cartório às fls. 21, não foram identificados, no Sistema de Prestações de
Contas Anuais, dados relativos a extratos eletrônicos encaminhados pela correspondente instituição bancária, do
mesmo modo inexistindo informações disponibilizadas à Justiça Eleitoral acerca de recursos, provenientes de
outros órgãos partidários, que tenham sido percebidos, pelo(a) prestador(a), durante o período compreendido
entre os dias 01/01/2017 e 31/12/2017. Juntada, pelo cartório, às Fls. 22, de cópia de Declaração Bancária
extraída dos autos da Prestação de Contas apensa de Nº 22-72.2018.6.25.0018. Em seguida, às Fls. 24, verificase a juntada de Parecer Técnico Conclusivo cartorário, favorável ao deferimento das contas em tela somente para
efeito de regularização das contas anuais julgadas, no processo apenso, como não prestadas. Na mesma linha,
manifestou-se, às Fls. 25/25v, o parquet. Era o que havia a relatar. PASSO A DECIDIR. Em primeiro lugar, devese dar destaque ao fato de que a matéria objeto do presente feito já foi apreciada no Processo de Nº 2272.2018.6.25.0018, sendo declaradas NÃO PRESTADAS as contas do órgão partidário em tela, relativas ao
Exercício Financeiro de 2017, sobrevindo o trânsito em julgado da correspondente decisão no dia 24/09/2018.
Deste modo, nos termos do Art. 05º, XXXVI, da Constituição Federal, c/c o Art. 502 da Lei Nº 13.105/2015, está
caracterizada a coisa julgada material, descabendo, in casu, reapreciação de mérito. Neste sentido, tem-se, a
exemplo, os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO).
CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. DECURSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Inviável a pretensão de se oportunizar a apresentação
extemporânea de prestação de contas após o trânsito em julgado da decisão que as julgou como não prestadas.
Precedente. 2. Pedido indeferido. (Prestação de Contas nº 193875, Acórdão TSE de 15/09/2010, Relator (a) Min.
ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 14/10/2010,
Página 19 ) PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2006. DECURSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A
apresentação da prestação de contas anual de partido político após o trânsito em julgado da decisão que as julgou
como não prestadas é descabida, pois o julgamento definitivo das contas torna preclusa a discussão sobre a
matéria já decidida. Precedentes. 2. Pedido não conhecido. (Prestação de Contas nº 54581, Acórdão TSE de
26/05/2011, Relator (a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE -Diário de justiça eletrônico, Tomo 152,
Data 10/08/2011, Página 59/60 ). Inobstante, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não admite a cominação
de sanções de caráter perpétuo, deve-se salientar que as contas partidárias anuais julgadas não prestadas ainda
podem ser objeto de regularização, adotando-se o prescrito no art. 59 da Res. TSE Nº 23.546/2018, in verbis: Art.
59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem
requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no §
2º do art. 48. § 1º O requerimento de regularização: I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos
direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior; II - deve ser autuado na classe Petição,
consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere; III - deve ser instruído com todos os dados e documentos
previstos no art. 29; IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo; V - deve observar o rito previsto nesta
resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber. Verifica-se, portanto, que a serventia
eleitoral adotou procedimento correto, autuando as peças apresentadas pelo prestador de contas inadimplente
(Fls. 02/06) na classe Petição e prosseguindo no rito descrito pela Res. TSE Nº 23.546/2017, aplicável à hipótese
de prestação de contas sem movimentação financeira. Da análise dos autos, destaque-se, ainda, a inexistência de
indícios da percepção de recursos de fontes vedadas e de origem não identificada a ensejar recolhimento de
valores ao erário, por parte do inadimplente. Do mesmo modo, não se verifica a existência, em seu favor, do
repasse de recursos do Fundo Partidário, durante o exercício financeiro considerado, consoante teor da certidão
de Fl. 10. Do exarado nos pareceres conclusivos elaborados pelo Cartório Eleitoral (Fls. 24/24v) e pelo Ministério
Público (Fls. 25/25v), constata-se que a única irregularidade apontada pela análise técnica veio a ser saneada
através da juntada da peça de Fl. 22, conforme pontuado pelo cartório em sua manifestação opinativa, restando,
no entender deste magistrado, suficientemente comprovada a ausência de movimentação financeira no exercício.
Deste modo, não vislumbro, in casu, qualquer prejuízo à fiscalização exercida por esta justiça especializada sobre
a contabilidade partidária. Ante o exposto, DEFIRO A REGULARIZAÇÃO das contas do Partido da República – PR
em Monte Alegre de Sergipe/SE, relativas ao Exercício Financeiro de 2017, determinando, deste modo, em seu
favor, a imediata cessação dos efeitos da inadimplência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Seja cientificado o
Ministério Público. Proceda-se à remessa de ofícios aos diretórios nacional e regional do Partido da República –
PR, comunicando a revogação da sanção de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão
municipal em tela, em razão de regularização das suas contas anuais de 2017. Comunique-se ao órgão
competente do TRE-SE para que se proceda à anotação do restabelecimento das atividades do órgão partidário.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
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Porto da Folha/SE, 12 de fevereiro de 2019.
Haroldo Luiz Rigo da Silva, Juiz Eleitoral – 18ª ZE/SE.
Despacho
DECISÃO - 18ª ZE PROC. SEI Nº 0021687-06.2018.6.25.8018
R.h. Considerando-se o teor das justificativas apresentadas, bem como dos documentos de caráter comprobatório
colacionados ao procedimento em tela, DEFIRO os requerimentos apresentados pelo(a)(s) Sr.(a)(s):- VERA
LUCIA DANTAS MARTINS LIMA (0634176); DEVID DOS SANTOS MELO (0634219); ANTONIEL DE LIMA
SANTOS (0648712); CAIO HENRIQUE FEITOSA DE SOUZA (0648715); CLAUDICEIA SILVEIRA DE FARIAS
(0648717); MARIA SILENE DA SILVA (0648761); MAICON DOUGLAS DOS SANTOS DAMACENA (0648763);
RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS (0648768);DECIDO, ainda, pelo INDEFERIMENTO do(s)
requerimento(s) de justificativa apresentado(s) pelo(a)(s) eleitores(as) arrolado(a)(s) abaixo, em vista das razões
indicadas:CLECIANE SANTOS LIMA (0634176), JOSE CARLOS DE LIMA (0634180), ELENILSON MELO DOS
SANTOS (0648722), EVERSON CARLOS DOS SANTOS (0648730), KESSI JOHONES ALENCAR SANTOS
(0648735), LUCILENE DIONISIO DA ROCHA (0648744) e MÁRIO CESAR ROCHA SANTOS (0648766), por
ausência de documentação comprobatória;SUZYCLEIA DE ARAUJO COSTA GOES LIMA (0648780), pois a
documentação colacionada é insuficiente para comprovação do alegado impedimento; VIVIANE SILVA SANTOS
(0648780), pois o alegado "esquecimento" da documentação necessária para exercício do voto, aliás, não
comprovado pelas peças anexadas pela requerente, não lhe afasta a responsabilidade pelo cumprimento à
obrigação constitucional do exercício de seus direitos políticos ativos;ZULEIDE DIAS SANTANA SANTOS
(0648786), uma vez que o atestado médico trazido à colação não abrange o dia 28/10/2018, estendendo-se a sua
validade por 30 (trinta) dias, a partir do dia 22/11/2018. Publique-se e registre-se. Efetive-se o lançamento dos
correspondentes Códigos de ASE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS 21-87.2018.6.25.0018
ORIGEM: SERGIPE/PORTO DA FOLHA
JUIZ: HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
INTERESSADO(S): PMDB de Monte Alegre de Sergipe
DESPACHO R.h. Tendo em vista o teor da informação acima, oficie o cartório novamente à instituição financeira
para informar o destinatário do cheque emitido pelo órgão partidário e demais providências que a análise técnica
julgar necessárias. Após todas as providências e, nada mais havendo, proceda-se à emissão Parecer Conclusivo
e dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação.
Porto da Folha, 12 de fevereiro de 2019.
Haroldo Luiz Rigo da Silva
Juiz Eleitoral - 18ª ZE/SE
19ª Zona Eleitoral
Despacho
AÇÃO PENAL 3-29.2019.6.25.0019
ORIGEM: SERGIPE - SÃO FRANCISCO - 19ª ZONA ELEITORAL (PROPRIÁ)
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: ALTAIR SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO: Jairo Henrique Cordeiro de Menezes - OAB: 3131/SE
RÉU: MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO
ADVOGADO: Jairo Henrique Cordeiro de Menezes - OAB: 3131/SE
RÉU: MARIA ROSA BARBOSA ARAÚJO NASCIMENTO
ADVOGADO: Jairo Henrique Cordeiro de Menezes - OAB: 3131/SE
RESUMO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção
Eleitoral
DESPACHO/DECISÃO:
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de requerimento formulado às fls. 106/107 pelos réus ALTAIR SANTOS NASCIMENTO, MANOEL
MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO e MARIA ROSA BARBOSA ARAÚJO NASCIMENTO, pleiteando o "retorno
dos autos ao Ministério Público para que o mesmo ratifique ou não a presente denúncia" (fls. 107).
Sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal já assentara que posterior modificação de competência não acarreta
a nulidade dos atos praticados pelo Ministério Público no juízo competente naquela data, conforme se verifica nos
julgados a seguir colacionados:
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"AÇÃO PENAL. Denúncia. Ratificação. Desnecessidade. Oferecimento pelo representante do Ministério Público
Federal no juízo do foro em que morreu uma das vítimas. Declinação da competência para o juízo em cujo foro se
deu o fato. Foros da Justiça Federal. Atuação, sem reparo, do outro representante do MP. Atos praticados em
nome da instituição, que é una e indivisível. Nulidade inexistente. HC indeferido. Aplicação do art. 127, § 1º, da
CF. Inteligência do art. 108, § 1º, do CPP. O ato processual de oferecimento da denúncia, praticado, em foro
incompetente, por um representante, prescinde, para ser válido e eficaz, de ratificação por outro do mesmo grau
funcional e do mesmo Ministério Público, apenas lotado em foro diverso e competente, porque o foi em nome da
instituição, que é una e indivisível" (HC 85.137, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 28.5.2005,
grifos nossos).
"Inquérito Penal. Questão de ordem. Requerimento de sustação do pedido de licença à Câmara dos Deputados
por falta de ratificação, pela Procuradoria-Geral da República, da denúncia oferecida antes da ocorrência da
competência desta Corte por prerrogativa de função. - Este Plenário, ao julgar questão de ordem relativa ao
Inquérito nº 571, decidiu, reformulando a jurisprudência que se firmara anteriormente, que "não há razão suficiente
para que, advindo a diplomação do réu, na pendência de um processo já instaurado, à diplomação superveniente
do juízo originário, se concedam efeitos retrooperantes de nulidade dos atos anteriormente praticados, dos quais
nunca se cogitara de outorgar à necessidade superveniente da licença para o processo", não havendo, portanto,
ilegitimidade superveniente do autor da denúncia, o que afrontaria o postulado tempus regit actum e o princípio da
indisponibilidade da ação penal. Daí, haver-se decidido nessa questão de ordem que, inclusive, é válida a
denúncia oferecida pelo Ministério Público antes de ocorrer a competência superveniente desta Corte,
independentemente de ratificação pela Procuradoria Geral da República. Questão de ordem que se resolve no
sentido do indeferimento da diligência requerida" (Inq 1.028-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ
16.5.1997, grifos nossos).
"COMPETÊNCIA PENAL ORIGINARIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: ADVENTO DA INVESTIDURA NO
CURSO DO PROCESSO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SUPERVENIENTE DA DENUNCIA E DOS ATOS NELE
ANTERIORMENTE PRATICADOS: REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. 1. A "PERPETUATIO
JURISDICIONIS", EMBORA APLICÁVEL AO PROCESSO PENAL, NÃO É ABSOLUTA: ASSIM, "V.G.", É
INDISCUTÍVEL QUE A DIPLOMAÇÃO DO ACUSADO, ELEITO DEPUTADO FEDERAL, NO CURSO DO
PROCESSO, EM QUE JÁ ADVIERA SENTENÇA CONDENATÓRIA PENDENTE DE APELAÇÃO, ACARRETOU
A IMEDIATA CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL E SEU DESLOCAMENTO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL. 2. DAÍ NÃO SE SEGUE, CONTUDO, A DERROGAÇÃO DO PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT
ACTUM", DO QUAL RESULTA, NO CASO, QUE A VALIDADE DOS ATOS ANTECEDENTES A ALTERAÇÃO DA
COMPETÊNCIA INICIAL, POR FORÇA DA INTERCORRENTE DIPLOMAÇÃO DO RÉU, HÁ DE SER AFERIDA,
SEGUNDO O ESTADO DE COISAS ANTERIOR AO FATO DETERMINANTE DO SEU DESLOCAMENTO. 3.
NÃO RESISTEM A CRÍTICA OS FUNDAMENTOS DA JURISPRUDÊNCIA EM CONTRÁRIO, QUE SE VINHA
FIRMANDO NO STF: A) O ART. 567 C. PR. PEN. FAZ NULOS OS ATOS DECISÓRIOS DO JUIZ
INCOMPETENTE, MAS NÃO EXPLICA A SUPOSTA EFICÁCIA "EX TUNC" DA INCOMPETÊNCIA
SUPERVENIENTE À DECISÃO; B) A PRETENSA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE DO AUTOR DA
DENÚNCIA AFRONTA, ALÉM DO POSTULADO "TEMPUS REGIT ACTUM", O PRINCÍPIO DA
INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL" (Inq 571-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ
5.3.1993, grifos nossos).
Ex positis, INDEFIRO o requerimento formulado pelos réus às fls. 106/107, com fundamento em remansosa
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto desnecessária a ratificação pelo Representante do
Ministério Público Eleitoral nesta 19ª Zona Eleitoral/SE da denúncia oferecida pela Procuradora Regional Eleitoral
de Sergipe.
À Serventia Eleitoral, para o regular prosseguimento do feito.
P. R. I.
Propriá/SE, 13 de fevereiro de 2019.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO
Juiz Eleitoral Titular da 19ª ZE/SE
Edital
EDITAL 116/2019 - 19ª ZE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL TITULAR DA 19ª ZONA ELEITORAL DE SERGIPE, DR.
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE PROPRIÁ/SE, TELHA/SE,
SÃO FRANCISCO/SE, AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE E JAPOATÃ/SE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS ETC.,
TORNA PÚBLICO:
FAZ SABER A TODOS QUANTOS O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM QUE
FORAM DEFERIDOS OS REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA E REVISÃO
REFERENTES AO LOTE 05/2019. AS RESPECTIVAS RELAÇÕES ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO PARA
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CONSULTA NO LOCAL DE COSTUME, NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM LOCAL EM PROPRIÁ/SE. O PRAZO
PARA RECURSO É DE 10 (DEZ) DIAS, DE ACORDO COM OS ARTS. 17, § 1º E 18, § 5º, DA RESOLUÇÃO TSE
N.º 21.538/2003, CONTADOS A PARTIR DA PRESENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO.
E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS E NÃO POSSAM NO FUTURO
ALEGAR IGNORÂNCIA, MANDOU PUBLICAR O PRESENTE EDITAL NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO,
COM CÓPIA DE IGUAL TEOR QUE DEVERÁ SER AFIXADA NO ÁTRIO DO CARTÓRIO ELEITORAL.
EXPEDIDO NESTA CIDADE DE PROPRIÁ/SE, AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE
2019. EU, CARLOS ANDRÉ RODRIGUES LUCENA, CHEFE DE CARTÓRIO EM EXERCÍCIO, PREPAREI E
CONFERI O PRESENTE EDITAL, QUE É SUBSCRITO PELO MM. JUIZ ELEITORAL, DR. EVILÁSIO CORREIA
DE ARAÚJO FILHO.
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR EVILASIO CORREIA DE ARAUJO FILHO, JUIZ
ELEITORAL, EM 14/02/2019, ÀS 11:31, CONFORME ART. 1º, III, "B", DA LEI 11.419/2006.
21ª Zona Eleitoral
Sentença
AÇÃO PENAL 16-66.2012.6.25.0021 - CLASSE 25 (PROTOCOLO: 3.017/2012)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL – MPE
Réu(s): EMERSON WANDERCLAY SANTOS SOUZA
ADVOGADO: JHONS CARLOS SOUZA NETO - OAB/SE 1803/SE
ADVOGADO: BRUNA LETÍCIA ARAGÃO SILVA- OAB/SE 8679/SE
Vistos etc.
Os presentes autos tratam de denúncia em face EMERSON WANDERCLAY SANTOS SOUZA pela prática do
crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal. Foi proposta e aceita a
suspensão condicional do processo na forma do art. 89 da Lei n.º 9.099/95 para esse réu.
Tendo decorrido o prazo da suspensão, foi verificado que o réu cumpriu integralmente todas as condições que lhe
foram impostas durante o período de suspensão do processo, consoante certidão de fl.155.
O representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela extinção da punibilidade à fl. 155.
Ante o exposto, acolho a cota da ilustre representante do Ministério Público Eleitoral e DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de EMERSON WANDERCLAY SANTOS SOUZA no que se refere ao fato delituoso envolvido
neste processo.
P. R. I.
São Cristóvão(SE), 07 de fevereiro de 2019.
Paulo Marcelo Silva Lêdo
Juiz Eleitoral
21ª Zona
Edital
EDITAL 100/2019 - 21ª ZE
De ordem do MM Juiz Eleitoral, FAÇO SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento, especialmente: SEVERINO RAMOS SIMPLICIO DE ALCANTARA - IE 002012092100, visto que
não foi encontrado para a intimação pessoal no endereço constante do sistema ELO, atualmente encontrando-se
em local incerto e não sabido, que nos autos dos Procedimento Administrativo de Dupla Filiação Partidária nº
0009229-45.2018.6.25.8021, em trâmite nesta Zona Eleitoral, foi prolatada sentença determinando o
cancelamento da filiação partidária do eleitor dos partidos PMB e PEN, diretórios municipais em São Cristóvão/SE.
Assim sendo, fica o referido eleitor intimado para, querendo, recorrer da decisão no prazo 03 três dias, e, em
assim não o fazendo, operar-se-ão os efeitos nela previstos. FAÇO SABER, ainda, que a decisão de
cancelamento está disponível no Cartório Eleitoral para consulta. E, para conhecimento de todos os interessados,
expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume, com cópia de igual teor para publicação no
DJE/SE. Dado e passado nesta cidade de São Cristóvão/SE, aos treze dias do mês de fevereiro de 2019. Eu,
________________, Antono Sérgio Santos de Andrade, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.
Prazo do Edital 05 dias.
Antonio Sérgio Santos de Andrade
Chefe de Cartório
21ª Zona Eleitoral
23ª Zona Eleitoral
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Despacho
AÇÃO PENAL 28-43.2018.6.25.0030 (PROTOCOLO Nº: 2.125/2017)
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Antônio César Oliveira Andrade
Advogado: Elison Laerty Rodrigues – OAB/SE Nº 6691
DESPACHO
R. H.
Designo audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo para o dia 09/04/2019,
às 09h00min no Fórum João Fontes de Faria.
Intimem-se.
Notifique-se o MP.
Comunique-se ao Juízo Deprecante.
Intime-se o réu acerca da nomeação do dativo.
Tobias Barreto, 13 de Fevereiro de 2019.
Lívia Santos Ribeiro
Juíza Eleitoral
26ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 006/2019 - DEFERIMENTO DE RAE
13.01 a 13.02.2019
O Doutor Camilo Chianca de Oliveira Azevedo, Juiz Eleitoral na 26ª Zona Eleitoral do Estado de Sergipe, na forma
da Lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram DEFERIDOS por
este Juízo Eleitoral, no período acima mencionado, 137 (vinte) REQUERIMENTOS DE 2ª VIA, ALISTAMENTO,
REVISÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE ELEITORES conforme relações em anexo, fazendo saber, ainda, que o
prazo para recurso é de 10 (dez) dias, de acordo com o Art. 17, § 1º e Art. 18, § 5º, da Resolução TSE nº
21.538/03.
NOSSA SENHORA APARECIDA, começa pelo(a) eleitor(a) ANA VICTÓRIA SILVA ALMEIDA termina por
VINICIUS SANTOS;
MALHADOR, começa pelo(a) eleitor(a) ALLAN TELES DE LIMA termina por VALDERSON BISPO DOS SANTOS;
MOITA BONITA, começa pelo(a) eleitor(a) ALAN MAX DA CUNHA termina por TAUAN DA SILVA SANTOS;
RIBEIRÓPOLIS começa pelo(a) eleitor(a) ACACIA CILENE LIMA termina por WEDSON LIMA DE GOIS e
SANTA ROSA DE LIMA, começa pelo(a) eleitor(a) ALDENIR MARIA DOS SANTOS termina por VERA LUCIA DE
SOUSA SANTANA.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no DJE. Dado e passado nesta cidade
de Ribeirópolis, em 13 de fevereiro de 2019. Eu, _____________________ , (Jorge Correia Dantas), Auxiliar de
cartório que digitei. Eu, (Fernando de Souza Lima), Chefe de Cartório, confiro e assino nos termos do art. 4º, XIX
da Portaria nº 01/2016-26ªZE-SE, de 03.02.2016
FERNANDO DE SOUZA LIMA
Chefe de Cartório
29ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 12/2019 - 29ª ZE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 29ª ZONA ELEITORAL, ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação dos
Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE – operações de alistamento, transferência e revisão), dos municípios
de Carira, Pedra Mole e Pinhão, constantes dos Lotes 002/2019, 003/2019 e 004/2019 requeridos no período de
29/01/2019 a 06/02/2019, DEFERIDOS pelo Juiz da 29ª Zona Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e, no futuro, não possam alegar ignorância,
determinou o Juiz Eleitoral que fosse expedido o presente Edital, fixando o prazo de 10 (dez) dias, a contar da
publicação deste no Diário de Justiça Eletrônico, para interposição de recurso, consoante preceitua os artigos 17,
§ 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE nº 21.538/03 (Código Eleitoral, artigo 45, § 6º).
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Expedi o presente Edital, de ordem do Juiz da 29ª Zona Eleitoral, nos termos da Portaria nº 01/2017-29ª ZE.
Carira/SE, 15 de fevereiro de 2019.
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTIAGO
Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral
ORIGEM: 29ª ZE
SEQ.
01
02
03
04
05
06
11
28

OPERAÇÃO
REVISÃO
REVISÃO
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO

ORIGEM: 29ª ZE
SEQ.
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36

SEQ.
25

PINHÃO

INSCRIÇÃO
025539552186
013444462186
013679702186
027804382100
027852852178
022174262151
014829362135
014829272143
023769132100
014838582135
022971852186
022176362151
002887212151
020311912151
022272702143
014839142186
022171572160
019921972178
028768022178
014929812135
026945462100
028768032151
028469522160
014865452194
028768042135
028768052119
028768062100
000360302194

MUNICÍPIO: CARIRA

OPERAÇÃO
ALISTAMENTO

ORIGEM: 29ª ZE

INSCRIÇÃO
019177922151
012174792135
023694432127
003748302186
025652422178
028768012194
172122380248
020033612135

MUNICÍPIO:

OPERAÇÃO
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
TRANSFERÊNCIA
REVISÃO
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
TRANSFERÊNCIA
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
ALISTAMENTO
ALISTAMENTO
REVISÃO

ORIGEM: 29ª ZE
SEQ.
15

MUNICÍPIO: CARIRA

INSCRIÇÃO
028768072186

MUNICÍPIO: PEDRA MOLE

OPERAÇÃO
REVISÃO

INSCRIÇÃO
026653212143

LOTE: 002/2019
NOME DO ELEITOR
CLEIDIANE BARRETO LIMA SANTOS
GENEILDE PINTO DA SILVA MENEZES
JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS
JOSELITA DE OLIVEIRA SANTOS
ILKA ROBERTA BOMFIM SANTANA
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
CRISTIANO AZEVEDO DE JESUS OLIVEIRA
JOSÉ ALDO GOMES
LOTE: 002/2019
NOME DO ELEITOR
FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS
SÉRGIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS
WALDIRA RODRIGUES DOS SANTOS
NATANAEL RODRIGUES DOS SANTOS
UEVISLANIA FERREIRA DA SILVA
CRISTIANO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
GILVANICE DOS SANTOS
ADAILTON TELES DE JESUS
GENILSON DE JESUS SILVA
JOVELINA BATISTA DE SOUZA
FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE
JOSEFA GILZA NASARIO FERREIRA DOS SANTOS
SAUDALINA NUNES PASSOS DE OLIVEIRA
ANDRESSA VALEIRA NUNES OLIVEIRA
ANA CONCEIÇÃO FONTES DA SILVA OLIVEIRA
ROSIMEIRE PEREIRA DE ANDRADE
WALTER FRANKLIN DE ALMEIDA BARBOSA
JOSEFA ALVES MATEUS DOS SANTOS
ADRIANO ALVES DE SOUZA
ANDERSONN DOS SANTOS LEMOS
JOSIELY DOS SANTOS PEREIRA
ERNANDES BARBOSA LIMA
RENAN ANDRADE SANTOS
MARLEIDE LIMA
BRIAN WAGNER ANDRADE CONCEIÇÃO
GRAZIELE GOMES DOS SANTOS
ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA
JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS
LOTE: 003/2019
NOME DO ELEITOR
MISLAINE DE LIMA COSTA
LOTE: 003/2019
NOME DO ELEITOR
CAROLYNE ANDRADE DA SILVA
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ORIGEM: 29ª ZE
SEQ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PINHÃO
INSCRIÇÃO
000362122135
010097262100
000362502160
000362182127
000362352127
000362252151
027851102194
000362432135
014835032178
003445072100
023943552160
004167022135
000362412178
012221712160
012221582194
012201152143
026094922143
012155272160
025562792178
023209972160
012224012143
014834242135
014927762143
012156412186
023210462100
023210372100
023749052194
025562712119
003444972100
012194812160
012159702100
014915172100
028159232135
012199792160
028768082160
014914792143
023748162186
014874512127
005503562160
014930632135
012156022178
028768092143
022271392127
014824332178

MUNICÍPIO: CARIRA

OPERAÇÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO

ORIGEM: 29ª ZE
SEQ.
01

MUNICÍPIO:

OPERAÇÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO

ORIGEM: 29ª ZE
SEQ.
14
66
75

Aracaju, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

INSCRIÇÃO
004517422135
029165432119
025783762194

MUNICÍPIO: PEDRA MOLE

OPERAÇÃO
REVISÃO

INSCRIÇÃO
014836852186

Página 59

LOTE: 003/2019
NOME DO ELEITOR
NEUZA DE JESUS OLIVEIRA
XISTO PEREIRA DE OLIVEIRA
JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA
JOSEFA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ANDRADE
EDILEUSA MARIA DOS SANTOS
JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA
NATANAEL MACEDO DE OLIVEIRA
MARIA CELSA DOS SANTOS OLIVEIRA
JULIANA CELESTINO DOS SANTOS DIAS
JOSÉ SANTOS DE ANDRADE
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DIAS SANTOS
MARIA JOSÉ CUSTODIO DE LIMA
DOMINGOS BATISTA DE JESUS
EDICELMA MATOS DE OLIVEIRA SANTOS
ELENILDE MATOS DE OLIVEIRA SANTOS
JOSSIVANIA ROCHAO DE ANDRADE SANTOS
JOSEFA PAULA SANTOS DE JESUS
ELIENE MATOS DE OLIVEIRA
MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS
JAILSA PEREIRA DE ANDRADE
JOSEFA MARIA TEODOZIO DOS SANTOS
JUSSICLEIDE MATOS DE OLIVEIRA
CLEDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA
ALCIDES CALAZANS DE OLIVEIRA
JOSÉ ALVES DE JESUS SANTOS
ADELVAN MATOS DE OLIVEIRA
JOCIANA MADALENA DE JESUS SANTOS
GESSICA BARBOSA LIMA
AROALDO PEREIRA DE ANDRADE
ELENILDE PEREIRA DE ANDRADE
MARLENE CONCEIÇÃO DE SOUZA
MARIA GIRVANIA BATISTA DOS SANTOS
GISELMA BATISTA DA MOTA
MARCELO MACEDO DE OLIVEIRA
JOÃO VICTOR VASCONCELOS DE OLIVEIRA
JOSIVANIA PEREIRA DOS SANTOS
JUSSILENE DOS SANTOS
JAMILLY SOUZA NERI
JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA SILVA
CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
EVALDO ANDRADE ALMEIDA
HELOISA GABRIELE DOS SANTOS
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS
MANOEL MESSIAS CALAZANS DE OLIVEIRA
LOTE: 004/2019
NOME DO ELEITOR
LENICE MARIA DE OLIVEIRA
IZABEL FONTES
DANIELA DE OLIVEIRA SANTOS
LOTE: 004/2019
NOME DO ELEITOR
JAQUELINE GRIGORIO DA CONCEICAO
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02
03
04
12

REVISÃO
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
REVISÃO

ORIGEM: 29ª ZE
SEQ.
05
06
07
08
09
10
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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002985222151
426742550191
213461740191
012682472100

MUNICÍPIO:

OPERAÇÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO

PINHÃO

INSCRIÇÃO
000863072160
012159452100
001381462160
001381452186
000863152178
002887972151
024769392186
010097222186
000129102100
014928802194
003936462151
014829512178
014839332143
014902422178
028768102186
014897402178
005487692127
005487822100
027852072151
003335882178
023944072127
025561842178
028768112160
014873232100
023748022186
001380962160
003445182160
027998972151
028158382151
000361632119
027344282127
027600542186
014927112100
028470132135
003924152178
014834822100
000362602135
014824342151
024282432100
028768122143
003936052186
010093122151
028768132127
003118242100
027346102127
012201212194
012201042194
000379282100
012155752160
003937082194
014830762100
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MARIA EDENILDES DA SILVA SANTOS
JAILTOM PEREIRA DOS SANTOS
OSMARINA NILDETE FERREIRA
MARTA RAQUEL DA SILVA LINHARES
LOTE: 004/2019
NOME DO ELEITOR
MARIA DE JESUS DOS SANTOS
EDVALDO NERI DOS SANTOS
IRACEMA DONATILA SILVA DO NASCIMENTO
MANOEL LOURENCO DO NASCIMENTO
RENILDE DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS
EULINA MACEDO DE OLIVEIRA
CRISIANNE OLIVEIRA SANTOS
JOSEFA TEREZA DO NASCIMENTO FONSECA
MATILDES SANTOS DE JESUS
GENIVALDO BISPO DOS SANTOS
GILDO DOS SANTOS
JOSEANE PEREIRA DE ANDRADE
JOSEFA MARIA DE JESUS
LUIZ APOLINARIO SANTOS FILHO
SABRINA SANTOS DO NASCIMENTO
ELIZANJELA MARIA DOS SANTOS
PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS
LINDOIA MARIA DOS SANTOS
RAFAEL BARBOSA SOUZA
MARIA DEUZA DA CRUZ SANTOS
MARCOS DE OLIVEIRA MARTINS
MONICA OLIVEIRA SANTOS
CASSANDRA ALMEIDA SANTOS
VALDENICE CARDOSO
ROSIMARA BISPO DOS SANTOS
JONAS ESTEVAO PORTO
JOSE ADELSON FONSECA
RENATA DE ANDRADE
CARLOS DANIEL SANTOS ARAUJO
LUCIVAL PEREIRA DOS SANTOS
UEDNA DA SILVA GRANGEIRA
SUYANE PEREIRA DE ANDRADE
ADROALDO DOS SANTOS SANTANA
ADRIANA PEREIRA DE ANDRADE
DJANIRA CALAZANCA DOS SANTOS
FABIANA DO NASCIMENTO FONSECA SANTOS
BENVINDA BISPO DOS SANTOS
FABIO DOS SANTOS
COSME PEREIRA DOS SANTOS
RAUAN ANDRADE SOUZA
JOSEFA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
JUDITE MARTINS DE JESUS
ROSEANE SANTOS NASCIMENTO
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
HORTENCIA BARBOSA SANTOS
EDNA MATOS DE OLIVEIRA
GIVALDO BISPO DOS SANTOS
ANTONIO BARRETO
EDVALDO BISPO DOS SANTOS
MIRALDETE ARAUJO SOUZA NERI
JOSE RILDO DOS SANTOS
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58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
TRANSFERÊNCIA
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
ALISTAMENTO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
TRANSFERÊNCIA
REVISÃO
ALISTAMENTO
TRANSFERÊNCIA
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO
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012142252151
014831272194
014927852135
012217702100
014865482135
012219762127
012199882151
010077382135
012162732160
029165442100
026945492151
029165452186
012230712151
015840092135
014828372151
010096202151
003117742100
014871922100
012157692143
024284332151
004517452186
014832722100
022640032178
000846722143
016211672178
003936172119
023943232186
015585132119
012230572100
000362572135
015888872186
012169222160
000362702100
014841932127
012487982186
022171622127
029165462160
022174222127
022171612143
027998952194
027345622194
028767852135
025562882160
003107162178
239679580108
028469542127
014874392135
022171502194
025559782186
029165472143
004935122186
010765322186
026095342135
026095072160
028158642143
000863112143
026652842160
023942802100
022171712119
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JOSEFINA DO NASCIMENTO
MARIA IOLANDA MARQUES LIMA
VALDENICE DE OLIVEIRA SANTOS
MIRALDETE DOS SANTOS
JOSEFA HORTENCIA ISIDORIO DOS SANTOS
EDINEIDE DOS SANTOS
JUSSIMARA MARIA DOS SANTOS
ANITA BATISTA DIAS DE ARAUJO
MARLUCE BARBOSA SANTOS
ELENILDE DIAS DE ARAUJO
DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS
MAIARA DO NASCIMENTO GONCALVES
JOSEILDE DO NASCIMENTO GONCALVES
ALDENOURA FRANCISCA PORTO
ROSIMEIRE MARQUES SANTOS
VERA MARIA DO NASCIMENTO MARTINS
GETULIO OLIVEIRA DA CRUZ
FABIO JUNIOR SANTOS MENEZES
JULIA ANDRADE AMARANTE
TAMARA ANDRADE DOS SANTOS
JOSE BATISTA DOS SANTOS
NELCIVANIA DE JESUS SILVA
BEATRIZ ALVES DA SILVA
FRANCISCO DE SANTANA
ROSILENE MARIA DOS SANTOS
FELINTO OLIVEIRA SOUZA
UENISON SILVA GRANGEIRA
NADJA TAVARES DOS SANTOS
JOSINEIDE ROCHAO DE ANDRADE
HUMBERTO PEREIRA DE ANDRADE
GILMAR ANASTACIO GRANGEIRA
REINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
JOSEFINA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA
MARIA APARECIDA PORTO
JAILDA ALVES DE ANDRADE
GIVANETE DOS SANTOS
ROSANGELA ANDRADE DOS SANTOS
IZABEL VIEIRA DOS SANTOS
MARIA CICERA LIMA PORTO
JAYNE ALVES DE ANDRADE
ERICK OLIVEIRA SANTOS
DIEGO OLIVEIRA SANTOS
ISRAEL BARBOSA SOUZA
GILDETE SANTOS DE ANDRADE
MARIA BISPO DOS SANTOS
DAMIANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
JOSE VALTER CARDOSO
CRISLAINE DE OLIVEIRA
VANESSA SOUZA SANTOS
MARIA JOYCE DOS SANTOS
VANILDA OLIVEIRA BARRETO
MELQUISEDEC NUNES DOS SANTOS
JOSEFA GIRLAINE DOS SANTOS
WILLIAM DOS SANTOS NASCIMENTO
JACKELINE SANTOS DE JESUS
MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SANTOS
JOSEFA LUCIANA MARTINS DE SOUZA
ALEXSANDRO DOS SANTOS SANTANA
JOSEFA AUXILIADORA PEREIRA DE ANDRADE
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REVISÃO
REVISÃO

014895592151
003936032119
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NAELSON PEREIRA DE ANDRADE
JOAO IZIDORIO DOS SANTOS

Ato Ordinatório
AÇÃO PENAL 28-46.2018.6.25.0029 - CLASSE 25
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: RENATO CARVALHO ALEXANDRE
ADVOGADO: RICARD CEZAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA – OAB/SE 10.297
O Cartório da 29ª Zona Eleitoral (Carira/SE) INTIMA o Senhor RENATO CARVALHO ALEXANDRE, na pessoa de
seu advogado, Bel. RICARD CEZAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA – OAB/SE 10.297, a fim de comparecerem à
audiência de instrução, em continuidade, redesignada pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral (Carira/SE) para o dia
09/04/2019, às 09h10, a ser realizada na sala de audiências do Fórum da Comarca de Carira/SE, localizado à
Avenida Aroaldo Chagas, s/n, em Carira/SE, com a finalidade de ser ouvida a testemunha GRACIELLE SANTOS
OLIVEIRA, bem como de serem realizados a qualificação e o interrogatório do réu.
Carira/SE, 13 de fevereiro de 2019.
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTIAGO
Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral
30ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL 3/2019
O Cartório da 30ª Zona Eleitoral de Sergipe, autorizado pela Portaria 392/2017, deste Juízo etc,
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que foi apresentada a
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, referente ao exercício financeiro de 2017
do(s) seguinte(s) partido(s):
PARTIDO

MUNICÍPIO

MDB

Cristinápolis/SE

PR

Tomar do Geru/SE

SD

Tomar do Geru/SE

RESPONSÁVEIS
José Cláudio Ferreira de Andrade Paiva (Presidente) e
Marcio Augusto Rosas Barbosa (Tesoureiro)
Edvaldo Cardozo Soares (Presidente) e
José Faustino de Oliveira (Tesoureiro)
Pedro Silva Costa Filho (Presidente) e
Maria Edna Lima Santos (Tesoureira)

A(s) declaração(ões) se encontra(m) disponível(eis) a qualquer interessado que, se quiser, pode apresentar
impugnação no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital (Res. TSE nº 23.546/2017, art. 45, I),
devendo ser realizada por meio de petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) expedir o presente Edital e
publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Cristinápolis/SE, em 13 de fevereiro
de 2019.
Geisiellem de Oliveira Menezes
Analista Judiciária
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0601168-56.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601168-56.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA
INTERESSADO(S): NELSON DE FARIAS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): LEONARDO BARROS CHAGAS - OAB/SE 7793
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DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 07/02/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. CAMPANHA ELEITORAL.
ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA E REGULAR.
CONTAS APROVADAS.
1. Tendo o candidato apresentado, após diligência, a documentação exigida na legislação eleitoral pertinente,
encontrando-se formal e substancialmente corretas as contas em análise, são elas dignas de aprovação, uma vez
que refletem o cumprimento das exigências previstas na Lei n.º 9.504/97 e na Resolução TSE n.º 23.553/2017.
2. Contas aprovadas.
PROCESSO 0601538-35.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601538-35.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOABY GOMES FERREIRA
INTERESSADO(S): ELEIÇÃO 2018 GIVALDO CAMPOS DE JESUS DEPUTADO ESTADUAL, GIVALDO
CAMPOS DE JESUS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): GIVALDO CAMPOS DE JESUS - SE6701
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 13/02/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DESTINADA A RECEBER DOAÇÕES DE CAMPANHA. ABERTURA
REALIZADA QUATRO DIAS APÓS O PRAZO FINAL. FALHA MERAMENTE FORMAL. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. 1. Da análise das contas, tem-se que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela
Resolução TSE nº 23.553/2017 foram apresentadas corretamente e a presença das falhas apontadas não foram
capazes de macular a regularidade das contas apresentadas, eis que a análise contábil final implementada pelo
órgão técnico do TRE/SE concluiu que não houve a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da concessão do CNPJ, mas que tal
irregularidade não compromete a análise das contas porque não houve movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro. 2. Contas aprovadas com ressalvas.
PROCESSO 0600961-57.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600961-57.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA
INTERESSADO(S): LUCAS MATOS SANTANA
Advogados do(a) INTERESSADO(S): JUAN FELIPE DANTAS DE SANTANA - OAB/SE 11354, ANDERSON
SALES SANTOS - OAB/SE 6138
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 05/02/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. CAMPANHA ELEITORAL.
ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA E REGULAR.
CONTAS APROVADAS.
1. Tendo o candidato apresentado, de plano, a documentação exigida na legislação eleitoral pertinente, sem
necessidade sequer de emissão de Relatório Preliminar e de consequentes diligências, pela Comissão Técnica,
encontrando-se formal e substancialmente corretas as contas em análise, são elas dignas de aprovação, uma vez
que refletem o cumprimento das exigências previstas na Lei n.º 9.504/97 e na Resolução TSE n.º 23.553/2017.
2. Contas aprovadas.
PROCESSO 0601099-24.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601099-24.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
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INTERESSADO(S): DELMAN DA SILVA CABRAL
Advogado do(a) INTERESSADO(S): LUANA TASSIA DE OLIVEIRA TORRES - OAB/SE 10951
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR COM
RESSALVA(S) A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 11/02/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. LEI Nº 9.504/1997.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. IMPROPRIEDADE
QUE NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Da análise das contas, tem-se que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE
nº 23.553/2017 foram apresentadas corretamente e a presença da impropriedade remanescente não foi capaz de
macular a regularidade das contas apresentadas, uma vez que o resultado dos exames técnicos empreendidos
não apresentam impropriedades que venham a macular a prestação de contas. 2. Contas aprovadas com
ressalva.
PROCESSO 0601234-36.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601234-36.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA
INTERESSADO(S): MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ANDERSON EVARISTO CAMILO - OAB/SP 287796
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 05/02/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. CAMPANHA ELEITORAL.
ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA E REGULAR.
CONTAS APROVADAS.
1. Tendo o candidato apresentado, de plano, a documentação exigida na legislação eleitoral pertinente, sem
necessidade sequer de emissão de Relatório Preliminar e de consequentes diligências, pela Comissão Técnica,
encontrando-se formal e substancialmente corretas as contas em análise, são elas dignas de aprovação, uma vez
que refletem o cumprimento das exigências previstas na Lei n.º 9.504/97 e na Resolução TSE n.º 23.553/2017.
2. Contas aprovadas.
PROCESSO 0601242-13.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601242-13.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA
INTERESSADO(S): MIRZA TAMARA PRADO SANTOS LEAO
Advogado do(a) INTERESSADO(S): ERICK FURTADO NUNES - OAB/SE 6178
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 07/02/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. CAMPANHA ELEITORAL.
ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA E REGULAR.
CONTAS APROVADAS.
1. Tendo a candidata apresentado, de plano, a documentação exigida na legislação eleitoral pertinente, sem
necessidade sequer de emissão de Relatório Preliminar e de consequentes diligências, pela Comissão Técnica,
encontrando-se formal e substancialmente corretas as contas em análise, são elas dignas de aprovação, uma vez
que refletem o cumprimento das exigências previstas na Lei n.º 9.504/97 e na Resolução TSE n.º 23.553/2017.
2. Contas aprovadas.
PROCESSO 0601133-96.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601133-96.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): AUREA CORUMBA DE SANTANA
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INTERESSADO(S): SANDRO JOSE DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO(S): LEONARDO BARROS CHAGAS - OAB/SE 7793
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO MOVIMENTO: 11/02/2019
EMENTA:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. REGULARIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. Considerando não ter sido constatada nenhuma falha que comprometa a
regularidade das contas, nem ter sido detectada nenhuma das situações indicadas no art. 68, da Resolução TSE
nº 23.553/2017, aprova-se a prestação de contas em análise. 2. Contas aprovadas.
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